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Generel indledning 
0.1. Den Europæiske Revisionsret er en af Den Europæiske Unions (EU's)
institutioner1 og den eksterne revisor af EU's finanser2. I denne egenskab fungerer vi 
som den uafhængige beskytter af alle EU-borgeres finansielle interesser, navnlig ved at 
bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning. Der er flere oplysninger om vores 
arbejde i vores årlige aktivitetsrapport, vores særberetninger, vores analyser og vores 
udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning eller om andre afgørelser med betydning 
for den økonomiske forvaltning3. 

0.2. EU's almindelige budget vedtages hvert år af Rådet for Den Europæiske Union
og Europa-Parlamentet. Vores årsberetning danner sammen med vores andre 
produkter, alt efter tilfældet, grundlag for dechargeproceduren, hvor Parlamentet efter 
henstilling fra Rådet afgør, om Europa-Kommissionen har opfyldt sine budgetmæssige 
forpligtelser på tilfredsstillende vis. Ved offentliggørelsen sender vi vores årsberetning 
til medlemsstaternes nationale parlamenter, Europa-Parlamentet og Rådet. 

0.3. Vores årsberetning for 2020 er igen i år opdelt i to separate dele. Denne del af
beretningen vedrører rigtigheden af EU's konsoliderede regnskab og transaktionernes 
lovlighed og formelle rigtighed. Den anden del dækker vores rapportering om EU-
budgettets performance ved udgangen af 20204. 

0.4. Det centrale element i vores beretning er revisionserklæringen om rigtigheden
af EU's konsoliderede regnskab og om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed. Erklæringen suppleres med specifikke vurderinger for hvert enkelt af EU's 
større aktivitetsområder. 

1 Revisionsretten blev oprettet som institution ved artikel 13 i traktaten om Den Europæiske 
Union, også kaldet Maastrichttraktaten (EFT C 191 af 29.7.1992, s. 1). Den blev imidlertid 
først oprettet ved Bruxellestraktaten i 1977 som nyt fællesskabsorgan med ansvar for den 
eksterne revision (EFT L 359 af 31.12.1977, s. 1). 

2 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (EUT C 326 af 
26.10.2012, s. 169). 

3 De kan findes på vores websted: www.eca.europa.eu. 

4 Den Europæiske Revisionsrets beretning om EU-budgettets performance - status ved 

udgangen af 2020. 
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0.5. Denne del af vores beretning er struktureret som følger:

— Kapitel 1 indeholder revisionserklæringen, en oversigt over resultaterne af vores 
revision vedrørende regnskabernes rigtighed og transaktionernes lovlighed og 
formelle rigtighed, herunder Kommissionens oplysninger om formel rigtighed og 
et resumé af vores revisionstilgang. 

— Kapitel 2 præsenterer vores analyse af den budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning. 

— Kapitel 3 præsenterer vores revisionsresultater vedrørende EU's indtægter. 

— Kapitel 4-9 viser for så vidt angår de største udgiftsområder i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2014-20205 resultaterne af vores test af 
transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed og vores gennemgang af 
Kommissionens årlige aktivitetsrapporter og elementer i de interne 
kontrolsystemer samt andre forvaltningsordninger. 

0.6. Da der ikke aflægges separate årsregnskaber for de forskellige FFR-
udgiftsområder, er konklusionerne i de enkelte kapitler ikke revisionserklæringer. I 
stedet beskriver kapitlerne væsentlige forhold, som er særlige for de enkelte FFR-
udgiftsområder. 

0.7. Vores mål er at præsentere vores bemærkninger klart og kortfattet. Vi kan ikke
altid undgå at bruge fagudtryk, der specifikt knytter sig til EU, EU-politikkerne og EU-
budgettet samt til regnskabsføring og revision. På vores websted har vi offentliggjort et 
glossar med forklaringer på de fleste af disse specifikke fagudtryk6. De fagudtryk, der 
er defineret i glossaret, står i kursiv, første gang de bruges i de enkelte kapitler. 

5 Vi rapporterer ikke separat om udgifterne på udgiftsområde 6 ("Kompensationer") og om 
udgifter uden for FFR. For så vidt angår udgiftsområde 3 ("Sikkerhed og medborgerskab") 
og udgiftsområde 4 ("Et globalt Europa") i henholdsvis kapitel 7 og 8 giver vi ikke en specifik 
vurdering. 

6 https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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0.8. Som ekstern revisor har vi til opgave at rapportere vores revisionsresultater og 
drage de nødvendige konklusioner for at give en uafhængig og upartisk vurdering af 
EU-regnskabets rigtighed og transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed. Covid-
19-rejserestriktionerne forhindrede os i næsten alle tilfælde i at udføre kontrol på 
stedet, og vi udførte det meste af vores arbejde via skrivebordsgennemgange og 
interview med de reviderede enheder på afstand. Den manglende gennemførelse af 
kontroller på stedet kan øge opdagelsesrisikoen, men det indhentede revisionsbevis 
satte os i stand til at færdiggøre vores arbejde og drage en konklusion herom. 

0.9. Kommissionens svar til vores bemærkninger (og, hvor det er relevant, andre 
EU-institutioners og -organers svar) præsenteres sammen med beretningen. 
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Kapitel 1 

Revisionserklæringen med underbyggende oplysninger 
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Indhold 

Punkt 

Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-
Parlamentet og Rådet - den uafhængige revisors 
beretning I.-XXXIV. 

Indledning 1.1.-1.6. 
Den Europæiske Revisionsrets rolle 1.1.-1.4. 

EU-udgifterne er et vigtigt instrument til opnåelse af 
politikmål 1.5.-1.6. 

Revisionsresultater vedrørende regnskabsåret 2020 1.7.-1.43. 
Regnskabernes rigtighed 1.7.-1.10. 
Regnskabet er uden væsentlig fejlinformation 1.7.-1.9. 

Centrale forhold vedrørende årsregnskabet for 2020 1.10. 

Transaktionernes formelle rigtighed 1.11.-1.31. 
Vores revision omfatter indtægts- og udgiftstransaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet 1.12.-1.16. 

Der forekommer fortsat fejl i specifikke udgiftstyper 1.17. 

Reglernes kompleksitet og den måde, EU-midler udbetales på, har 
betydning for risikoen for fejl 1.18.-1.31. 

Kommissionens oplysninger vedrørende formel rigtighed 1.32.-1.43. 
Kommissionens skøn over fejlforekomsten ligger i den lave ende af 
vores interval 1.33.-1.34. 

Der er stadig problemer med processen for udarbejdelse af den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport og dennes oplysninger vedrørende 
formel rigtighed 1.35.-1.39. 

Kommissionens rapportering om finansielle korrektioner og 
inddrivelser er kompleks og ikke altid klar 1.40.-1.43. 
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Vi sender OLAF de sager, hvor der er mistanke om 
svig 1.44.-1.50. 

Konklusioner 1.51.-1.53. 
Resultaterne af revisionen 1.52.-1.53. 

Bilag 
Bilag 1.1 - Revisionstilgang og -metode 
  

12



 

 

Revisionsrettens revisionserklæring til 
Europa-Parlamentet og Rådet - den 
uafhængige revisors beretning 

Erklæring 

I. Vi har: 

a) revideret Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab, som blev 
godkendt af Kommissionen den 30. juni 2021, og som omfatter det 
konsoliderede årsregnskab1 og beretningerne om budgetgennemførelsen2 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende 
transaktioner som fastsat i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

II. Det er vores opfattelse, at Den Europæiske Unions (EU's) konsoliderede 
regnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af EU's finansielle stilling pr. 31. december 
2020 og af resultaterne af transaktioner, pengestrømme og ændringer i 
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med 
finansforordningen og med regnskabsreglerne, der er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                      
1 Det konsoliderede årsregnskab omfatter balancen, resultatopgørelsen, 

pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver og et resumé af 
væsentlige regnskabspraksis samt andre forklarende bemærkninger (inklusive 
segmentoplysninger). 

2 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter også forklarende bemærkninger. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger 
til grund for regnskaberne 

Indtægter 

Erklæring om indtægternes lovlighed og formelle rigtighed 

III. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

Udgifter 

Afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed 

IV. På grund af væsentligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet 
"Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed", er det vores opfattelse, at de udgifter, der er godkendt i regnskabet for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, er væsentlig 
fejlbehæftede. 

Grundlag for erklæringen 

V. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale 
Standarder om Revision (ISA'erne) og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI'erne). Vores ansvar i henhold 
til disse standarder og regler er beskrevet nærmere i denne beretnings afsnit om 
"Revisors ansvar". Vi har også opfyldt uafhængighedskravene og vores etiske 
forpligtelser i henhold til International Ethics Standards Board for Accountants' 
etiske kodeks for revisorer. Vi mener, at det indhentede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionserklæring. 

Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed 

VI. Den samlede anslåede fejlforekomst i de udgifter, der er godkendt i 
regnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, er 2,7 %. 
En betydelig del af disse udgifter - over halvdelen - er væsentlig fejlbehæftede. 
Dette gælder hovedsagelig de godtgørelsesbaserede udgifter, hvor den anslåede 
fejlforekomst er 4,0 %. En yderligere stigning i udgifterne under "Samhørighed" er 
hovedårsagen til, at denne type udgifter steg til 87,2 milliarder euro i 2020 og 
dermed udgjorde 59,0 % af vores revisionspopulation3. Virkningerne af de fejl, vi 

                                                      
3 Vi giver nærmere oplysninger i punkt 1.21-1.26 i vores årsberetning for 2020. 
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konstaterede, er derfor både væsentlige og gennemgribende i de udgifter, der er 
godkendt for regnskabsåret. 

Centrale forhold ved revisionen 

Vi vurderede forpligtelserne vedrørende pension og andre personaleydelser 

VII. I EU's balance er der opført forpligtelser vedrørende pension og andre 
personaleydelser på 116,0 milliarder euro pr. udgangen af 2020, hvilket er mere 
end en tredjedel af de samlede 2020-forpligtelser på 313,5 milliarder euro. 

VIII. Hovedparten af disse forpligtelser vedrørende pensioner og andre 
personaleydelser - 100,7 milliarder euro - vedrører pensionsordningen for 
tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union (EU-
pensionsordningen). De forpligtelser, som er opført i regnskabet, er et skøn over 
nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger, som EU skal foretage for at 
indfri sine pensionsforpligtelser. 

IX. Udbetalingerne i henhold til denne pensionsordning sker over EU-budgettet. 
EU har ikke oprettet en særlig pensionsfond til dækning af omkostningerne ved 
fremtidige pensionsforpligtelser, men medlemsstaterne garanterer i fællesskab 
udbetalingen af ydelserne, og tjenestemændene bidrager med en tredjedel af 
ordningens finansiering. Eurostat beregner årligt forpligtelserne på vegne af 
Kommissionens regnskabsfører ved hjælp af parametre såsom EU-tjenestemænds 
aldersprofil og forventede levetid samt antagelser om fremtidige økonomiske 
forhold. Disse parametre og antagelser vurderes også af Kommissionens 
aktuarrådgivere. 

X. Pensionsforpligtelsernes stigning i 2020 skyldes hovedsagelig faldet i den 
nominelle diskonteringssats, som påvirkes ved en nedsættelse af de globale 
rentesatser4. Dette var den vigtigste årsag til pensionsforpligtelsernes stigning på 
98 % mellem 2014 og 2020, fra 50,9 milliarder euro til 100,7 milliarder euro5. 

XI. Den næststørste del af forpligtelserne vedrørende pension og andre 
personaleydelser udgøres af EU's anslåede forpligtelser vedrørende den fælles 
sygesikringsordning, som beløb sig til 12,9 milliarder euro ved udgangen af 2020. 
Disse forpligtelser vedrører de sundhedsudgifter, der skal dækkes for EU-ansatte, 
når de er gået på pension (med fradrag af deres bidrag). 

                                                      
4 EU's årsregnskab for 2020, bemærkning 2.9. 

5 Oplyst i bemærkning 2.9 til EU's årsregnskaber for 2014-2020. 
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XII. Som led i vores revision vurderer vi de aktuarmæssige antagelser 
vedrørende disse ordninger og den deraf følgende værdiansættelse. Vi baserer 
vores evaluering på arbejde udført af en ekstern, uafhængig aktuarekspert. Vi 
kontrollerer de grundlæggende data, der ligger til grund for beregningerne, de 
aktuarmæssige parametre og beregningen af forpligtelserne. Vi kontrollerer også 
opførelsen af forpligtelserne i den konsoliderede balance og bemærkningerne til 
det konsoliderede årsregnskab. 

XIII. Vi konkluderer, at det skøn over de samlede forpligtelser vedrørende 
pension og andre personaleydelser, der er opført i den konsoliderede balance, er 
retvisende og pålideligt. Endelig vil vi fortsat vurdere beregningen af disse 
betydelige forpligtelser, herunder pålideligheden af de underliggende data, og 
dermed bidrage til Kommissionens løbende overvågning heraf.  

Vi vurderede de væsentlige skøn ved årets udgang, der er opført i regnskabet 

XIV. Ved udgangen af 2020 blev det skønnet, at de støtteberettigede udgifter, 
som støttemodtagerne havde afholdt, men endnu ikke anmeldt, beløb sig til 
107,8 milliarder euro (ved udgangen af 2019: 105,7 milliarder euro). Dette beløb 
er opført som påløbne udgifter6. 

XV. Ved udgangen af 2020 blev det skønnet, at det uudnyttede beløb i 
finansielle instrumenter under delt forvaltning og støtteordninger beløb sig til 
7,2 milliarder euro (ved udgangen af 2019: 6,9 milliarder euro), og dette er på 
balancen opført som "Andre forskud til medlemsstater".  

XVI. Med henblik på at vurdere disse skøn ved årets udgang undersøgte vi det 
system, som Kommissionen havde indført til cut-off-beregningerne med henblik 
på at kontrollere dets korrekthed og fuldstændighed i de generaldirektorater, hvor 
der var afholdt flest betalinger. Under vores revisionsarbejde vedrørende 
stikprøven af fakturaer og forfinansieringsbetalinger undersøgte vi de relevante 
cut-off-beregninger med henblik på at vurdere risikoen for, at de påløbne udgifter 
var oplyst forkert. Vi bad Kommissionens regnskabstjenester om nærmere 
forklaringer vedrørende den generelle metode til udarbejdelse af disse skøn. 

XVII. Vi konkluderer, at det skøn over de samlede påløbne udgifter og andre 
forskud til medlemsstaterne, der er opført i den konsoliderede balance, er 
retvisende.  

                                                      
6 Der er tale om 64,4 milliarder euro i påløbne udgifter på balancens passivside og et fradrag 

på 43,4 milliarder euro i forfinansieringsbeløbet på balancens aktivside. 
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Vi vurderede aktivbeløbet og de relaterede indtægtsbeløb (fra ikkekommercielle 
transaktioner) genereret i forbindelse med Det Forenede Kongeriges 
udtrædelsesproces 

XVIII. Den 1. februar 2020 ophørte Det Forenede Kongerige med at være en 
EU-medlemsstat. Efter indgåelsen af aftalen om Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen) mellem de to parter 
forpligtede Det Forenede Kongerige sig til at opfylde alle de finansielle 
forpligtelser vedrørende tidligere flerårige finansielle rammer, der er opstået i 
medfør af dets EU-medlemskab. I overgangsperioden, der sluttede den 
31. december 2020, bidrog Det Forenede Kongerige fortsat til og drog fordel af 
EU-budgettet, som var det en medlemsstat. 

XIX. Efter overgangsperiodens udløb giver yderligere gensidige forpligtelser for 
EU og Det Forenede Kongerige anledning til visse forpligtelser og tilgodehavender 
for EU. Disse forpligtelser skal være afspejlet i EU's årsregnskab. Kommissionen 
anslog, at Det Forenede Kongerige på balancetidspunktet skyldte EU 
49,6 milliarder euro, mens EU skyldte Det Forenede Kongerige 2,1 milliard euro. 
Derfor viste EU's regnskab på balancetidspunktet et nettotilgodehavende hos Det 
Forenede Kongerige på 47,5 milliarder euro. 

XX. Som led i vores normale revisionshandlinger drøftede vi tidsangivelsen for 
samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af aktivbeløbet og de relaterede 
indtægtsbeløb. Vi foretog en genberegning af de pågældende beløb, afstemte 
dem med de underliggende poster og kontrollerede, om de anvendte antagelser 
var hensigtsmæssige. 

XXI. Vi konkluderer, at de skøn over de samlede aktiver og indtægter med 
relation til Det Forenede Kongeriges udtræden, der er opført i det konsoliderede 
årsregnskab, er retvisende. Vi vil vurdere disse beløb igen fremadrettet. 

Vi vurderede covid-19-relaterede foranstaltningers effekt på regnskabet 

XXII. Som reaktion på covid-19-pandemien mobiliserede Kommissionen 
betydelige ressourcer med henblik på at styrke medlemsstaternes 
folkesundhedssektorer og afbøde krisens socioøkonomiske virkninger i 
Den Europæiske Union. Dette omfattede finansiering af tiltrængt medicinsk 
udstyr, indførelse af mere fleksibilitet i anvendelsen af finansiel støtte fra de 
europæiske struktur- og investeringsfonde og ydelse af lån på gunstige vilkår til 
medlemsstaterne. Disse initiativers finansielle virkninger havde en betydelig effekt 
på årsregnskabet. 
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XXIII. Som led i vores normale revisionshandlinger reviderede vi EU's aktiver, 
passiver, indtægter og udgifter, herunder dem, der vedrørte de foranstaltninger, 
Kommissionen havde truffet. Vi konkluderer, at det konsoliderede årsregnskab 
giver et retvisende billede af dem. 

Andre forhold 

XXIV. Ledelsen har ansvaret for at fremlægge "øvrige oplysninger". Disse 
omfatter afsnittet "Regnskabsåret i hovedtræk", men ikke det konsoliderede 
regnskab og vores beretning om dette. Vores erklæring om det konsoliderede 
regnskab dækker ikke disse øvrige oplysninger, og vi afgiver ikke nogen form for 
konklusion med sikkerhed om dem. Vores ansvar i forbindelse med revisionen af 
det konsoliderede regnskab er at læse de øvrige oplysninger og vurdere, om der er 
væsentlig uoverensstemmelse mellem dem og det konsoliderede regnskab eller 
den viden, vi har opnået under revisionen, eller om de på anden vis lader til at 
indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi konkluderer, at de øvrige oplysninger 
indeholder væsentlig fejlinformation, skal vi rapportere dette behørigt. Vi har intet 
at rapportere i denne henseende. 

Ledelsens ansvar 

XXV. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og finansforordningen har ledelsen ansvaret 
for at udarbejde og aflægge et konsolideret regnskab for EU med udgangspunkt i 
de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige 
sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for dette regnskab. Dette ansvar omfatter udformning, 
gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes 
og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ledelsen er også ansvarlig for at sikre, at de 
aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, 
er i overensstemmelse med de myndighedsregler (love, forskrifter, principper, 
regler og standarder), der gælder for dem. Kommissionen bærer det endelige 
ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til 
grund for EU's regnskaber (artikel 317 i TEUF). 

XXVI. Ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere EU's evne til at fortsætte driften samt oplyse om alle relevante 
forhold og anvende regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre den har til 
hensigt at likvidere enheden eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

XXVII. Kommissionen er ansvarlig for at overvåge EU's regnskabsaflæggelse. 

18



 

 

XXVIII. I henhold til finansforordningen (afsnit XIII) skal Kommissionens 
regnskabsfører fremsende EU's konsoliderede regnskab til revision, først som 
foreløbigt regnskab senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår og 
derefter som endeligt regnskab senest den 31. juli. Allerede det foreløbige 
regnskab skal give et retvisende og pålideligt billede af EU's finansielle stilling. Det 
er derfor afgørende, at alle poster i det foreløbige regnskab præsenteres som 
endelige beregninger, så vi kan udføre vores opgave i overensstemmelse med 
finansforordningen (afsnit XIII) og inden for de fastsatte tidsfrister. Ændringer 
mellem det foreløbige og det endelige regnskab vil normalt kun blive foretaget på 
grundlag af vores bemærkninger. 

Revisors ansvar i forbindelse med revisionen af det konsoliderede regnskab og 
de underliggende transaktioner 

XXIX. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om EU's konsoliderede 
regnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en 
erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de 
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af 
sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision har ført til opdagelse af 
alle væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. 
Disse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker økonomiske 
beslutninger, der træffes på grundlag af det konsoliderede regnskab. 

XXX. For så vidt angår indtægter tager vores undersøgelse af egne indtægter 
baseret på moms og BNI udgangspunkt i de makroøkonomiske aggregater, der 
ligger til grund for beregningen af disse indtægter, og vi vurderer de systemer, 
Kommissionen bruger til behandling af disse aggregater, indtil medlemsstaternes 
bidrag er modtaget og opført i det konsoliderede regnskab. For så vidt angår 
traditionelle egne indtægter undersøger vi toldmyndighedernes regnskaber og 
analyserer strømmen af afgiftsbeløb, indtil beløbene er modtaget af 
Kommissionen og registreret i regnskabet. 

XXXI. For så vidt angår udgifter undersøger vi betalingstransaktionerne, når 
udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle 
kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Vi 
undersøger forskudsbetalinger, når modtageren har forelagt dokumentation for, 
at midlerne er blevet anvendt korrekt, og institutionen eller organet har godkendt 
denne dokumentation ved at afregne forskuddet, hvilket eventuelt først sker et 
senere år. 
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XXXII. Vi udøver professionel dømmekraft og udviser professionel skepsis 
under hele revisionen. Vi gør endvidere følgende: 

a) Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i det 
konsoliderede regnskab og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt 
omfang ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen, uanset om dette skyldes 
besvigelser eller fejl. Vi udformer og gennemfører revisionshandlinger, der 
tager højde for disse risici, og indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores erklæring. Forekomster af væsentlige 
fejlinformationer eller regelbrud som følge af besvigelser er mere vanskelige 
at opdage end dem, der skyldes fejl, da besvigelser kan involvere hemmelige 
aftaler, forfalskede dokumenter, forsætlige udeladelser, vildledende 
oplysninger eller tilsidesættelse af intern kontrol. Risikoen for, at sådanne 
forekomster ikke opdages, er derfor større. 

b) Vi opnår en forståelse af den interne kontrol, der er relevant for revisionen, 
med henblik på at udforme passende revisionshandlinger, men ikke med det 
formål at afgive en erklæring om den interne kontrols effektivitet. 

c) Vi vurderer, om de regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er 
hensigtsmæssige, og om dens regnskabsmæssige skøn og oplysningerne i 
forbindelse hermed er rimelige. 

d) Vi konkluderer, om ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, og, på grundlag af det indhentede revisionsbevis, om der er 
væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller forhold, der kan så 
væsentlig tvivl om enhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der eksisterer en sådan væsentlig usikkerhed, skal vi i vores beretning gøre 
opmærksom på de tilknyttede oplysninger i det konsoliderede regnskab eller, 
hvis disse oplysninger er utilstrækkelige, afgive en erklæring med forbehold. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, vi havde indhentet frem 
til datoen for vores beretning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
imidlertid bevirke, at enheden må ophøre med at fortsætte driften. 

e) Vi vurderer det konsoliderede regnskabs samlede præsentation, struktur og 
indhold, herunder samtlige oplysninger, og vurderer, om det konsoliderede 
regnskab giver et retvisende billede af de underliggende transaktioner og 
begivenheder. 

f) Vi indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende de finansielle 
oplysninger om de enheder, der er omfattet af EU's konsolideringsregler, 
med henblik på at afgive en erklæring om det konsoliderede regnskab og de 
underliggende transaktioner. Vi har ansvaret for at lede, overvåge og udføre 
revisionen, og vi er eneansvarlige for vores revisionserklæring. 
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XXXIII. Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang 
og tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder 
resultater vedrørende betydelige mangler i intern kontrol. 

XXXIV. Blandt de forhold, vi har drøftet med Kommissionen og andre 
reviderede enheder, fastlægger vi de forhold, der var mest betydelige ved 
revisionen af det konsoliderede regnskab for den aktuelle periode og derfor er de 
centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores beretning, 
medmindre lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning, eller vi i yderst sjældne 
tilfælde fastlægger, at et forhold ikke skal kommunikeres i vores beretning, fordi 
de negative konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne forventes at veje 
tungere end den offentlige interesses fordele. 

15. jul 2021 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Formand 

 

Den Europæiske Revisionsret 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Indledning 

Den Europæiske Revisionsrets rolle 

1.1. Vi er EU's uafhængige revisor. Som fastlagt i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF)7: 

a) afgiver vi en erklæring om EU's regnskaber 

b) kontrollerer vi, om EU-budgettet bliver brugt i overensstemmelse med de 
gældende love og forordninger 

c) rapporterer vi om, hvorvidt EU-udgifterne afholdes på en sparsommelig, 
produktiv og effektiv måde8 

d) afgiver vi udtalelser om forslag til lovgivning med finansiel indvirkning. 

1.2. Det arbejde, vi udfører som grundlag for revisionserklæringen (beskrevet i 
bilag 1.1), opfylder det første og det andet af disse mål. Vi præsenterer 
budgetgennemførelsens performanceaspekter (sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet i udgifterne) i en separat del af vores årsberetning9. Vores samlede 
revisionsarbejde udgør også et væsentligt input i forbindelse med vores udtalelser om 
forslag til lovgivning. 

                                                      
7 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (EUT C 326 af 

26.10.2012, s. 47). 

8 Jf. glossaret: Forsvarlig økonomisk forvaltning. 

9 Vi rapporterer om disse aspekter i vores "Beretning om EU-budgettets performance - status 
ved udgangen af 2020" og i vores performancerelaterede særberetninger. 
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1.3. Dette kapitel i årsberetningen indeholder: 

a) en beskrivelse af baggrunden for vores revisionserklæring og en oversigt over 
vores revisionsresultater og konklusioner vedrørende regnskabernes rigtighed og 
transaktionernes formelle rigtighed, herunder Kommissionens oplysninger 
vedrørende formel rigtighed 

b) oplysninger om de sager med mistanke om svig, som vi har rapporteret til OLAF, 
og om vores revisioner vedrørende EU's foranstaltninger til bekæmpelse af svig 

c) et resumé af vores revisionstilgang (jf. bilag 1.1). 

1.4. Covid-19-rejserestriktioner forhindrede os, i næsten alle tilfælde, i at foretage 
kontrol på stedet, indhente originale dokumenter, interviewe den reviderede enheds 
medarbejdere personligt og bekræfte, at EU-finansierede output findes fysisk. Vi 
gennemførte derfor størstedelen af vores arbejde som skrivebordskontrol og ved at 
interviewe den reviderede enheds medarbejdere på afstand. Den manglende 
gennemførelse af kontrol på stedet kan øge opdagelsesrisikoen10, men den 
dokumentation, som vi indhentede fra de reviderede enheder, satte os i stand til at 
færdiggøre vores arbejde og drage en konklusion herom. 

EU-udgifterne er et vigtigt instrument til opnåelse af politikmål 

1.5. EU-udgifterne er et vigtigt instrument til at nå politikmål, men ikke det eneste. 
Andre vigtige foranstaltninger er lovgivningen og retten til fri bevægelighed for varer, 
tjenesteydelser, kapital og personer inden for EU. I 2020 beløb EU's udgifter sig til 
173,3 milliarder euro11, hvilket var 1,1 % af den samlede bruttonationalindkomst (BNI) 
for EU's medlemsstater og Det Forenede Kongerige12 (jf. tekstboks 1.1). 

                                                      
10 En opdagelsesrisiko er risikoen for, at revisoren ikke opdager en afvigelse, der ikke er blevet 

korrigeret af enhedens interne kontroller. 

11 Jf. EU's konsoliderede årsregnskab for 2020 - Beretning om gennemførelsen af budgettet og 
forklarende bemærkninger, 4.3 FFR: Gennemførelse af betalingsbevillinger. 

12 Samlet BNI for EU's medlemsstater plus Det Forenede Kongerige, Europa-Kommissionens 
årsregnskab for 2020 - bilag A - Indtægter. EU-27's offentlige udgifter, jf. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Tekstboks 1.1 

EU-udgifterne i 2020 som andel af bruttonationalindkomsten (BNI) 
og de offentlige udgifter 

  
* Samlet BNI for EU's medlemsstater plus Det Forenede Kongerige, eftersom Det Forenede 
Kongerige, ligesom de andre EU-medlemsstater, bidrog til EU-budgettet i 2020. 

** Som andel af EU-27's bruttonationalindkomst eksklusive Det Forenede Kongerige ville EU 27's 
offentlige udgifter udgøre 54 %. 

Kilde: Medlemsstaternes BNI: Europa-Kommissionens årsregnskab for 2020 - bilag A - Indtægter. 
Medlemsstaternes offentlige udgifter: Eurostat - nationale årsregnskaber. EU's udgifter: Europa-
Kommissionen - Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for 2020. 

1.6. EU-midler udbetales til støttemodtagere enten som enkeltbetalinger/årlige 
trancher eller som en række betalinger inden for rammerne af flerårige 
udgiftsordninger. Betalingerne fra EU-budgettet for 2020 omfattede 134,6 milliarder 
euro i enkeltbetalinger, mellemliggende betalinger eller endelige betalinger, plus 
38,7 milliarder euro i forfinansiering. Som det fremgår af tekstboks 1.2, er 
"Naturressourcer" og "Samhørighed" EU-budgettets største udgiftsområder, fulgt af 
"Konkurrenceevne". 

100 %
EU-27 + Det Forenede Kongerige* -
bruttonationalindkomst  
15 480 milliarder euro

46 %**
EU-27 - offentlige udgifter
7 119 milliarder euro

1,1 %
EU-budgettets udgifter
173 milliarder euro
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Tekstboks 1.2 

2020-betalingerne fordelt på udgiftsområder i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) 

Kilde: Revisionsretten. 

FFR-udgiftsområde 2 Naturressourcer
FFR-udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab 
FFR-udgiftsområde 4 Et globalt Europa
FFR-udgiftsområde 5    Administration 
FFR-udgiftsområde 9 Særlige instrumenter

Samhørighed 
59,5 (34,3 %)

Konkurrenceevne 
24,1 (13,9 %)

Særlige 
instrumenter  
1,1 (0,6 %)

Administration 
10,3 (6,0 %)

Et globalt Europa 
11,4 (6,6 %)

Sikkerhed og 
medborgerskab 
6,3 (3,7 %)

Naturressourcer 
60,6 (34,9 %)

(milliarder euro)

173,3
milliarder 

euro 

Betalinger
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Revisionsresultater vedrørende 
regnskabsåret 2020 

Regnskabernes rigtighed 

Regnskabet er uden væsentlig fejlinformation 

1.7. Vores revisionsresultater vedrører EU's konsoliderede regnskab13 
("regnskabet") for regnskabsåret 2020. Vi modtog det sammen med regnskabsførerens 
forvaltningserklæring den 1. juli 2021, før den sidste frist for fremsendelse i henhold til 
finansforordningen14. Regnskabet er ledsaget af afsnittet "Regnskabsåret i 
hovedtræk", som indeholder regnskabsanalysen15. Dette afsnit er ikke omfattet af 
vores revisionserklæring. I overensstemmelse med revisionsstandarderne har vi 
imidlertid vurderet, om dets oplysninger stemmer overens med oplysningerne i 
regnskabet. 

1.8. Det regnskab, Kommissionen har offentliggjort, viser, at de samlede passiver 
pr. 31. december 2020 beløb sig til 313,4 milliarder euro, mens de samlede aktiver 
beløb sig til 280,0 milliarder euro. Differencen på 33,4 milliarder euro repræsenterer 
(negative) nettoaktiver, herunder reserver, og den andel af udgifterne, som EU havde 
afholdt pr. 31. december, der skal finansieres over fremtidige budgetter. Det 
økonomiske resultat for 2020 var på 57,4 milliarder euro. 

                                                      
13 Det konsoliderede regnskab består af: 

a) det konsoliderede årsregnskab, som omfatter balancen (der viser aktiverne og 
passiverne ved regnskabsårets udgang), resultatopgørelsen (der viser regnskabsårets 
indtægter og udgifter), pengestrømsopgørelsen (der viser, hvordan bevægelser i 
regnskabet indvirker på beholdningen af kontanter og andre likvide midler) og 
opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver samt de tilhørende bemærkninger 

b) beretningen om gennemførelsen af budgettet, som omfatter regnskabsårets 
indtægter og udgifter, samt de tilhørende bemærkninger. 

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1). 

15 Jf. Recommended Practice Guideline 2 (RPG 2) "Financial Statements Discussion and 
Analysis" fra International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). 
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1.9. Vores revision viste, at regnskabet var uden væsentlig fejlinformation. Vi 
præsenterer desuden resultaterne af vores arbejde vedrørende den økonomiske og 
budgetmæssige forvaltning af EU-midlerne i kapitel 2. 

Centrale forhold vedrørende årsregnskabet for 2020 

1.10. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige 
vurdering var mest betydelige ved vores revision af regnskabet for den aktuelle 
periode. Disse forhold blev behandlet som led i revisionen af regnskabet som helhed 
og ved udformningen af vores erklæring derom, men vi afgiver ikke nogen særskilt 
erklæring om disse forhold. Vi rapporterer om centrale forhold ved revisionen i vores 
revisionserklæring. 

Transaktionernes formelle rigtighed 

1.11. Vi undersøgte EU's indtægter og udgifter for at vurdere, om de var blevet 
opkrævet og brugt i overensstemmelse med de gældende love og forordninger. Vi 
præsenterer resultaterne af vores revision vedrørende indtægterne i kapitel 3 og 
vedrørende udgifterne i kapitel 4-9. 

Vores revision omfatter indtægts- og udgiftstransaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet 

1.12. For så vidt angår indtægter opnåede vi sikkerhed for vores revisionserklæring 
ved at vurdere centrale udvalgte systemer, suppleret med test af transaktioner. 
Stikprøven af undersøgte transaktioner var udformet, så den var repræsentativ for alle 
indtægtskilder, der omfatter tre kategorier af egne indtægter og indtægter fra andre 
kilder (jf. punkt 3.2 og 3.3). 

1.13. For så vidt angår udgifter udformede vi en repræsentativ stikprøve på 
728 transaktioner. De omfatter overførsler af midler fra EU-budgettet til de endelige 
modtagere af EU-midler (jf. punkt 11 og 12 i bilag 1.1). Vores test af disse 
transaktioner bidrog til vores revisionserklæring og skøn over andelen af 
uregelmæssige transaktioner i den samlede revisionspopulation, i udgifter med høj og 
lav risiko (jf. punkt 1.18) og på hvert FFR-udgiftsområde, hvor vi foretager en specifik 
vurdering (FFR 1a, 1b, 2 og 5). 
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1.14. Vores revisionspopulation for 2020 beløb sig for så vidt angår test af 
indtægter til 174,3 milliarder euro (jf. tekstboks 3.1 og punkt 3.4) og for så vidt angår 
udgifter til i alt 147,8 milliarder euro. Disse beløb omfatter bidrag fra og betalinger til 
Det Forenede Kongerige, i overensstemmelse med betingelserne i 
udtrædelsesaftalen16. 

1.15. Tekstboks 1.3 viser vores revisionspopulation - fordelt på enkeltbetalinger, 
mellemliggende betalinger (godkendt af Kommissionen), endelige betalinger, 
afregninger af forfinansiering og årlige afgørelser om godkendelse af regnskaber - 
sammenlignet med EU-udgifterne pr. FFR-udgiftsområde (jf. punkt 11 i bilag 1.1). 

                                                      
16 Artikel 135, stk. 1, i udtrædelsesaftalen fastsætter følgende: "I overensstemmelse med 

fjerde del bidrager Det Forenede Kongerige til og deltager i gennemførelsen af Unionens 
budgetter for årene 2019 og 2020." 
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Tekstboks 1.3 

Sammenligning af vores revisionspopulation (147,8 milliarder euro) 
og EU-udgifterne (173,3 milliarder euro) pr. FFR-udgiftsområde i 2020 

(*) For så vidt angår "Samhørighed" inkluderer forfinansieringsbeløbet på 58,3 milliarder euro 
mellemliggende betalinger vedrørende 2014-2020 på 47,2 milliarder euro, der endnu ikke er 
godkendt af Kommissionen (jf. tekstboks 5.1). 

Kilde: Revisionsretten. 

0 10 20 30 40 50 60

(milliarder euro)

De øverste bjælker er betalinger

De nederste bjælker er vores revisionspopulation

24,1 
16,3

59,5(*) 
48,4

60,6 
60,3

6,3 
3,1

10,3 
10,4

1,1 
0,1

11,4 
9,2

Forfinansieringsbetalinger (inkl. forskud 
til finansieringstekniske instrumenter, 
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1.16. Tekstboks 1.4 viser, at "Naturressourcer" udgør den største del af vores 
samlede population (40,8 %), fulgt af "Samhørighed" (32,8 %) og "Konkurrenceevne" 
(11,0 %). 

Tekstboks 1.4 

Oversigt over vores revisionspopulation for 2020 
(147,8 milliarder euro) fordelt på FFR-udgiftsområder 

  
Kilde: Revisionsretten. 

Der forekommer fortsat fejl i specifikke udgiftstyper 

1.17. Med hensyn til den formelle rigtighed af EU's indtægter og udgifter var vores 
vigtigste revisionsresultater følgende: 

a) Det samlede revisionsbevis indikerer, at fejlforekomsten i indtægterne ikke var 
væsentlig. De indtægtsrelaterede systemer, som vi undersøgte, var generelt 
effektive. De centrale interne kontroller vedrørende traditionelle egne indtægter, 
som vi vurderede i visse medlemsstater, og afslutningen af BNI-
verifikationscyklussen, som vi vurderede i Kommissionen, var delvis effektive som 
følge af vedvarende svagheder (jf. punkt 3.9-3.17). Vi påviste endvidere, at 
medlemsstaternes kontrol med henblik på at mindske toldgabet er behæftet med 
betydelige svagheder, der kræver EU-handling. Disse svagheder påvirker ikke 
vores revisionserklæring om indtægterne, eftersom de ikke vedrører de 
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transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, men de skaber en risiko for, at 
traditionelle egne indtægter er ufuldstændige. I vores nylige særberetning om 
toldkontrol anbefalede vi forbedringer på dette område (jf. punkt 3.18 og 3.19)17. 

b) For så vidt angår udgifter indikerer vores revisionsbevis, at den samlede 
fejlforekomst var væsentlig, nemlig 2,7 %18 (jf. tekstboks 1.5). "Samhørighed" 
bidrog mest til denne fejlforekomst (41,8 %), fulgt af "Naturressourcer" (29,3 %), 
"Konkurrenceevne" (15,5 %) og "Et globalt Europa" (8,1 %). Der er fortsat en 
væsentlig fejlforekomst i udgifterne med høj risiko, som hovedsagelig er 
godtgørelsesbaserede (jf. punkt 1.18 og 1.21-1.22). Disse udgifter udgjorde 
59,0 % af vores revisionspopulation. 

                                                      
17 Jf. særberetning nr. 4/2021 "Toldkontrol: Utilstrækkelig harmonisering skader EU's 

finansielle interesser". 

18 Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i populationen ligger mellem 1,8 % 
og 3,6 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 
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Tekstboks 1.5 

Anslået fejlforekomst (2016-2020) 

  
Vi definerer en fejl som et beløb, der ikke skulle have været udbetalt fra EU-budgettet. Fejl opstår, 
når midler ikke anvendes i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning og dermed ikke i 
overensstemmelse med, hvad Rådet og Europa-Parlamentet ønskede, da de vedtog lovgivningen, 
eller når de ikke anvendes i overensstemmelse med specifikke nationale regler. 

Kilde: Revisionsretten. 

Reglernes kompleksitet og den måde, EU-midler udbetales på, har 
betydning for risikoen for fejl 

1.18. Efter at have gennemført vores risikoanalyse, som var baseret på 
resultaterne af tidligere revisioner og vurderingen af forvaltnings- og kontrolsystemer, 
opdelte vi vores revisionspopulation af underliggende transaktioner i udgifter med høj 
og lav risiko med henblik på at udvælge vores repræsentative stikprøve. 

- Risikoen for fejl er lavere i forbindelse med udgifter, som er underlagt forenklede 
regler. Denne type udgifter omfatter hovedsagelig de rettighedsbaserede 
betalinger19, for hvilke det gælder, at støttemodtagerne skal opfylde bestemte - 
ofte simple - betingelser. 

                                                      
19 De rettighedsbaserede udgifter omfatter administrationsudgifterne. 
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- Risikoen for fejl er høj i forbindelse med udgifter, som er underlagt komplekse 
regler. Dette er især tilfældet for så vidt angår godtgørelsesbaserede betalinger, 
hvor støttemodtagere skal anmelde de støtteberettigede omkostninger, som de 
har afholdt. Støttemodtagerne skal ud over at indsende dokumentation for, at de 
udfører en aktivitet, der er berettiget til støtte, også forelægge dokumentation for 
de godtgørelsesberettigede omkostninger, de har afholdt. De skal ofte overholde 
komplekse regler for, hvad der kan anmeldes (støtteberettigelse), og hvordan 
omkostninger afholdes korrekt (f.eks. regler for offentlige udbud eller statsstøtte). 

1.19. I 2020 konstaterede vi igen, at udgifterne med lav risiko var uden væsentlig 
fejlforekomst, men at udgifterne med høj risiko fortsat var væsentlig fejlbehæftede. 
Resultaterne af vores revision vedrørende 2020 bekræfter vores vurdering og 
risikoklassificering, som afspejler, at den måde, midler udbetales på, har betydning for 
risikoen for fejl. 

1.20. Tekstboks 1.6 og punkt 1.21-1.30 giver flere oplysninger om populationen 
med høj risiko og de fejl, vi fandt deri. 

Tekstboks 1.6 

Fordelingen af revisionspopulationen for 2020 på udgifter med lav og 
høj risiko 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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En betydelig andel af vores revisionspopulation er væsentlig fejlbehæftet 

1.21. Udgifterne med høj risiko udgør 59,0 % af vores revisionspopulation og er 
steget i forhold til sidste år, hvor de udgjorde ca. 53,1 %. Den højere andel af udgifter 
med høj risiko i år skyldes hovedsagelig en stigning på yderligere 20,0 milliarder euro i 
vores revisionspopulations udgifter under "Samhørighed". Tekstboks 1.7 viser, at 
"Samhørighed" udgør den største del af vores population med høj risiko 
(48,4 milliarder euro), fulgt af "Naturressourcer" (18,8 milliarder euro) og 
"Konkurrenceevne" (10,3 milliarder euro). 

1.22. Under hensyntagen til resultaterne af vores test af udgifter med høj risiko på 
tværs af alle FFR-udgiftsområder anslår vi, at fejlforekomsten i denne type udgifter er 
4,0 % (2019: 4,9 %), hvilket er over væsentlighedstærsklen på 2 % (jf. tekstboks 1.6). 

Tekstboks 1.7 

Udgifter med høj risiko fordelt på FFR-udgiftsområder 

  
Kilde: Revisionsretten. 
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1.23.  "Samhørighed" (kapitel 5): Udgifterne på dette område gennemføres 
hovedsagelig via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Socialfond. De er overvejende godtgørelsesbaserede betalinger, 
hvilket efter vores mening er forbundet med høj risiko. De væsentligste fejltyper, som 
vi konstaterede og kvantificerede, var ikkestøtteberettigede projekter og udgifter, 
overtrædelser af reglerne for det indre marked (især manglende overholdelse af 
reglerne om statsstøtte) og manglende væsentlig dokumentation. 

1.24.  "Naturressourcer" (kapitel 6): Vi konstaterede igen en væsentlig 
fejlforekomst på de udgiftsområder, vi havde identificeret som højrisikoområder 
(udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger, fiskeri, miljø og klimaindsats), og 
som tegnede sig for ca. 31 % af betalingerne under dette udgiftsområde. Udgifterne på 
disse områder består primært af godtgørelser. Ikkestøtteberettigede omkostninger, 
administrative fejl og manglende væsentlig dokumentation er de hyppigst 
konstaterede fejl på dette område. 

1.25.  "Konkurrenceevne" (kapitel 4): Ligesom i de foregående år er 
forskningsudgifterne (Horisont 2020 og det syvende rammeprogram, RP7) fortsat et 
højrisikoområde og den vigtigste fejlkilde. Fejl i forskningsudgifterne vedrører 
forskellige kategorier af ikkestøtteberettigede omkostninger (især direkte 
personaleomkostninger og andre direkte omkostninger), manglende væsentlig 
dokumentation og manglende revisionsspor. 

1.26.  "Et globalt Europa" (kapitel 8): Udgifter på dette område er for det 
meste godtgørelsesbaserede og dækker eksterne foranstaltninger, der finansieres over 
EU-budgettet. Alle udgiftstyper under dette udgiftsområde betragtes som udgifter 
med høj risiko undtagen budgetstøttebetalinger, som udgør ca. 19 % af disse udgifter. 
De fleste af de fejl, der blev konstateret på dette område, vedrørte manglende 
væsentlig dokumentation, manglende overholdelse af reglerne om offentlige udbud, 
ikkeafholdte omkostninger og ikkestøtteberettigede omkostninger. 
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Støtteberettigelsesfejl bidrager fortsat mest til den anslåede fejlforekomst i 
udgifterne med høj risiko 

1.27. Som i de seneste år giver vi nedenfor en nærmere beskrivelse af fejltyperne i 
udgifterne med høj risiko, da det er her, der bliver ved med at være en væsentlig 
fejlforekomst. Tekstboks 1.8 viser de enkelte fejltypers bidrag til den anslåede 
fejlforekomst i udgifterne med høj risiko i 2020 sammen med de anslåede 
fejlforekomster fra 2016 til 2019. 

Tekstboks 1.8 

Fejltypernes bidrag til den anslåede fejlforekomst for 2020 i 
udgifterne med høj risiko 

  
Kilde: Revisionsretten. 
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1.28. I 2020 fandt vi fortsat støtteberettigelsesfejl, som med 65,9 % (2019: 74 %) 
bidrog betydeligt til den anslåede fejlforekomst i udgifterne med høj risiko, 
hovedsagelig inden for "Konkurrenceevne", "Samhørighed" og "Naturressourcer". Af 
disse fejl bidrog ikkestøtteberettigede omkostninger i omkostningsanmeldelser med 
45,1 % og ikkestøtteberettigede projekter, aktiviteter og støttemodtagere med 20,8 %. 

1.29. Vi fandt endvidere fejl vedrørende overtrædelser af statsstøttereglerne i 
"Samhørighed" og af reglerne for offentlige udbud i "Konkurrenceevne" og "Et globalt 
Europa". Disse fejl bidrog med 18,7 % til den anslåede fejlforekomst i udgifterne med 
høj risiko (2019: 20 %). 

1.30. Den andel af den anslåede fejlforekomst, der vedrørte betalinger, for hvilke 
der ikke var fremlagt væsentlig dokumentation, steg desuden betydeligt i 2020 
sammenlignet med 2019, hovedsagelig i "Et globalt Europa" og "Konkurrenceevne". 
Disse fejl bidrog med 11,4 % (2019: 4 %) til den anslåede fejlforekomst i udgifterne 
med høj risiko. 

Vi konstaterede ikke en væsentlig fejlforekomst i udgifterne med lav risiko 

1.31. For så vidt angår udgifterne med lav risiko, som udgjorde 41,0 % af vores 
revisionspopulation, konkluderer vi, at den anslåede fejlforekomst ligesom i 2018 og 
2019 ligger under vores væsentlighedstærskel på 2,0 %. Udgifter med lav risiko er 
hovedsagelig rettighedsbaserede betalinger og administrationsudgifter (jf. 
tekstboks 1.9). Rettighedsbaserede betalinger er bl.a. direkte støtte til landbrugere 
("Naturressourcer" - kapitel 6), studie- og forskningsstipendier ("Konkurrenceevne" - 
kapitel 4) og budgetstøtte til tredjelande ("Et globalt Europa" - kapitel 8). 
Administrationsudgifter er hovedsagelig lønninger og pensioner til EU-tjenestemænd 
("Administration" - kapitel 9). 
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Tekstboks 1.9 

Udgifter med lav risiko fordelt på FFR-udgiftsområder 

Kilde: Revisionsretten. 

Kommissionens oplysninger vedrørende formel rigtighed 

1.32. Kommissionen har det endelige ansvar for gennemførelsen af EU-budgettet,
uanset forvaltningsmåden (direkte, indirekte eller delt forvaltning). Kommissionen 
redegør for sine handlinger i tre rapporter, som indgår i "den integrerede 
regnskabsaflæggelsespakke"20: 

a) det konsoliderede regnskab for Den Europæiske Union

b) den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-budgettet

c) rapporten om opfølgning på decharge for det foregående regnskabsår.

20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-
2019_en. 
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Kommissionens skøn over fejlforekomsten ligger i den lave ende af vores 
interval 

1.33. I den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport præsenterer Kommissionen 
sin vurdering af risikoen ved betalingen for så vidt angår de transaktioner, der ligger til 
grund for regnskabet for 202021. Risikoen ved betalingen er Kommissionens skøn over 
omfanget af de betalinger, der på betalingstidspunktet ikke var i overensstemmelse 
med de gældende regler. Dette tal er det, der svarer bedst til vores skøn over 
fejlforekomsten. 

1.34. I tekstboks 1.10 præsenteres Kommissionens tal for risikoen ved betalingen 
sammen med intervallet for vores skøn over fejlforekomsten. Kommissionens 2020-
skøn over risikoen ved betalingen er 1,9 %, dvs. lavere end vores skøn over 
fejlforekomsten på 2,7 % (2019: 2,7 %) og i den lave ende af vores interval mellem 
1,8 % og 3,6 %. Vi giver oplysninger i punkt 1.35-1.39, som beskriver de faktorer, der 
bidrager til forskellen i tallene. 

                                                      
21 Artikel 247, stk. 1, litra b), nr. i), i finansforordningen kræver, at den årlige forvaltnings- og 

effektivitetsrapport indeholder et skøn over fejlniveauet i Unionens udgifter. 
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Tekstboks 1.10 

Kommissionens skøn over risikoen ved betalingen sammenholdt med 
vores skøn over fejlforekomsten 

  
Kilde: Revisionsretten. 

Der er stadig problemer med processen for udarbejdelse af den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport og dennes oplysninger vedrørende 
formel rigtighed 

1.35. I den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport sammenfattes centrale 
oplysninger om intern kontrol og finansiel forvaltning angivet i de årlige 
aktivitetsrapporter fra Kommissionens forskellige generaldirektorater (GD'er)22. 
Ansvaret for disse rapporter følger den ansvarsfordeling, der er fastlagt i 
Kommissionens forvaltningsordninger. Generaldirektoraterne er ansvarlige for 
pålideligheden af oplysningerne i deres respektive årlige aktivitetsrapporter, mens 
kommissærkollegiet vedtager den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport og derfor 
i sidste ende har ansvaret for og ejerskabet til rapportens udarbejdelse og de 
oplysninger, der fremlægges heri. 

                                                      
22 Som fastsat i artikel 247, stk. 1, litra b), i finansordningen. 
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1.36. For at støtte kollegiet i forbindelse med denne procedure gennemgår 
Generaldirektoratet for Budget (GD BUDG) og Generalsekretariatet oplysningerne i de 
andre GD'ers årlige aktivitetsrapporter og bruger disse oplysninger som basis for 
rapporteringen i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. I et fælles notat 
informerer de også administrationsrådet om resultaterne af deres gennemgang23. Selv 
om GD BUDG og Generalsekretariatet spiller en ledende rolle med hensyn til 
udarbejdelsen af den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, får de ikke 
detaljerede instrukser om dens indhold og omfang og om den relaterede gennemgang 
af andre GD'ers årlige aktivitetsrapporter. Ved at udstede sådanne instrukser kunne 
kollegiet medvirke til at sikre, at rapporten giver relevante og pålidelige oplysninger. 

1.37. Sidste år rapporterede vi om forhold, som påvirker risikoen ved betalingen, 
der oplyses individuelt for de forskellige politikområder i de respektive årlige 
aktivitetsrapporter og som et samlet tal i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport24. Vi konstaterede, at disse skøn var påvirket af Kommissionens 
særlige rolle, som den er afspejlet i dens metode, og af svagheder i den efterfølgende 
kontrol. De forhold, vi rapporterede om, vedrørte efterfølgende revisioner foretaget af 
Kommissionens fælles revisionstjeneste ("Konkurrenceevne"); medlemsstaternes 
kontrol afspejlet i deres kontrolstatistikker ("Naturressourcer"); kontrol foretaget af 
medlemsstaternes revisionsmyndigheder ("Samhørighed") og den årlige undersøgelse 
af restfejlfrekvensen ("Et globalt Europa"). Vi er af den opfattelse, at disse forhold 
stadig eksisterer og påvirker skønnet over risikoen ved betalingen. Vi rapporterer 
nærmere herom i kapitel 4, hvor vi konstaterer, at fejlfrekvensen for 
"Konkurrenceevne" stadig potentielt er sat for lavt, i kapitel 5, hvor vi anser tallet for 
"Samhørighed" for at være en minimumsfrekvens, og i kapitel 8, hvor vi bemærker, at 
de konstaterede forhold kan bidrage til, at fejlfrekvensen for "Et globalt Europa" 
sættes for lavt.  

                                                      
23 Administrationsrådet er ansvarlig for koordinering, tilsyn, rådgivning og strategiske 

retningslinjer i forbindelse med den overordnede forvaltning. Medlemmerne af 
administrationsrådet er generaldirektørerne med ansvar for budget, menneskelige 
ressourcer og sikkerhed samt den juridiske tjeneste. Administrationsrådet rapporterer til 
formanden og det medlem/de medlemmer af Kommissionen, som har ansvaret for budget, 
menneskelige ressourcer og administration, og udarbejder en årlig beretning til kollegiet. 

24 Jf. tekstboks 1.11 (årsberetningen for 2019). 
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1.38. I tekstboks 1.11 sammenligner vi vores og Kommissionens skøn vedrørende
fejl på de FFR-udgiftsområder, for hvilke vi giver en specifik vurdering25. 

Tekstboks 1.11 

Vores skøn over fejlforekomsten for 2020 og Kommissionens skøn 
over risikoen ved betalingen vedrørende tre FFR-udgiftsområder(*) 

(*) Hverken Kommissionen eller Revisionsretten konstaterede en væsentlig fejlforekomst 
vedrørende "Administration". 
(**) GD'er og tjenestegrene i Kommissionen: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, 
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA og DEFIS. Nogle GD'er forvalter mere end ét FFR-
udgiftsområde (EACEA og INEA). 
(***) Kommissionens GD EMPL, REGIO, REFORM og INEA. 
(****) Kommissionens GD AGRI, CLIMA, ENV og MARE. 

Kilde: Revisionsretten. 

25 Da Kommissionen ikke oplyser et samlet tal for risikoen ved betalingen for FFR-
udgiftsområde 1a ("Konkurrenceevne") i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
(hvor det er opdelt i to politikområder), måtte vi gruppere de tal, som Kommissionen 
oplyser i de årlige aktivitetsrapporter. 
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1.39. Sammenligningen viser, at Kommissionens tal ligger under vores skøn for så 
vidt angår disse tre politikområder. Vi konstaterede følgende: 

- For så vidt angår "Konkurrenceevne" ligger den risiko ved betalingen på 1,6 %, 
som vi beregnede for FFR-udgiftsområdet på grundlag af oplysningerne i den 
årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, i den lave ende af intervallet for vores 
skøn over fejlforekomsten (jf. punkt 4.37). 

- For så vidt angår "Samhørighed" er Kommissionens skøn vedrørende FFR-
udgiftsområdet 2,4 %, hvilket bekræfter, at fejlforekomsten på dette 
politikområde er væsentlig. Kommissionens skøn er i den lave ende af intervallet 
for vores skøn over fejlforekomsten (jf. punkt 5.58). 

- For så vidt angår "Naturressourcer" ligger Kommissionens skøn over risikoen ved 
betalingen (1,9 %) lidt under vores skøn over fejlforekomsten, men inden for det 
interval, vi har beregnet (jf. punkt 6.38). 

Kommissionens rapportering om finansielle korrektioner og inddrivelser 
er kompleks og ikke altid klar 

1.40. Kommissionen fremlægger, i overensstemmelse med finansforordningen, 
oplysninger i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport om forebyggende og 
korrigerende foranstaltninger for at beskytte budgettet mod ulovlige og 
uregelmæssige udgifter. Selv om den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 
understreger disse foranstaltningers betydning, konstaterede vi, at den måde, hvorpå 
den præsenterer faktiske finansielle korrektioner og inddrivelser, er kompleks og ikke 
altid klar. 
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1.41. Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport præsenterer flere forskellige 
mængder af reelle finansielle korrektioner og inddrivelser. Afhængigt af, hvilken fase 
korrektionerne eller inddrivelserne befinder sig i, kan de være "bekræftede" (hvilket 
blot betyder, at der er truffet en beslutning om at korrigere eller inddrive betalinger) 
eller "gennemførte" (hvilket betyder, at det fastlagte beløb rent faktisk er anvendt og 
opført i Kommissionens regnskab). Afhængigt af, på hvilket trin i kontrolprocessen de 
finder sted, kan de være "forudgående" (dvs. fradrag inden betaling) eller 
"efterfølgende" (dvs. korrektioner efter betaling). I den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport skelnes der mellem finansielle korrektioner med "udskiftninger", 
hvor medlemsstaten under "Samhørighed" kan trække de uregelmæssige udgifter 
tilbage og anmelde nye udgifter, og "finansielle nettokorrektioner", hvor den ikke kan, 
og hvor beløbene returneres til EU-budgettet. Alle disse sondringer gør det ekstremt 
vanskeligt at få en klart billede af omfanget af uregelmæssige udgifter, der er blevet 
korrigeret og i sidste ende tilbageført til EU-budgettet. 

1.42. Tekstboks 1.12, som viser sammensætningen af faktiske finansielle 
korrektioner og inddrivelser i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport fra 2020, 
illustrerer denne kompleksitet. 
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Tekstboks 1.12 

Finansielle korrektioner og inddrivelser rapporteret af Kommissionen 
i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2020 

  
Kilde: Revisionsretten baseret på den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2020. 

Finansielle korrektioner og inddrivelser 
rapporteret af Kommissionen i den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2020 
(millioner euro)

JANEJ

Gennemført?

Efterfølgende?

Nettokorrektioner eller 
inddrivelser?

Bekræftede finansielle 
korrektioner og inddrivelser

Gennemførte finansielle 
korrektioner og inddrivelser

Forebyggende 
foranstaltninger 

Korrigerende 
foranstaltninger

Nettokorrektioner 
og inddrivelserUdskiftninger

Finansielle nettokorrektioner, 
der pålægges medlemsstater

Inddrivelser fra 
endelige 

modtagere

Kun "netto"-korrektioner 
og inddrivelser godtgøres 
af medlemsstaten eller 
den endelige 
støttemodtager

Det er kun "korrigerende 
foranstaltninger", der 
finder sted, efter at 
Kommissionen har 
foretaget betalinger

Det er kun "gennemførte" 
finansielle korrektioner 
og inddrivelser, der er 
anvendt og opført i 
Kommissionens 
regnskab898 1 098

797301

240 557

90 467

Uregelmæssige udgifter 
tilbagebetalt til EU-

budgettet af 
medlemsstaten

Inddrivelse af 
uberettigede betalinger 
fra endelige modtagere

415 4 38 10 0 0

A B C D E F

48 31 7 0 0 4

A B C D E F

0 240 0 0 0 0

A B C D E F

0 0 186 110 5 0

A B C D E F

A Landbrugspolitik
Samhørighedspolitik
Interne politikker
Eksterne politikker
Administration
Særlige instrumenter

B
C
D
E
F

45



 

 

1.43. Det rapporterede beløb for gennemførte korrektioner i 2020 (1 098 millioner 
euro) er betydeligt lavere end 2019-beløbet (2 885 millioner euro). Ifølge 
Kommissionen skyldes dette fald, at tidligere års korrektioner på landbrugsområdet 
skulle udbetales som følge af domme afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, og at 
afslutningsfrekvensen for programmer under samhørighedspolitikken for 2007-2013 
var høj. De nettokorrektioner og -inddrivelser, der blev gennemført af Kommissionen i 
2020 (dvs. det beløb, der blev opkrævet og i sidste ende korrigeret), beløb sig til i alt 
557 millioner euro. Dette beløb vedrører primært tidligere år (inddrivelser, der går 
tilbage til 2005) og programmeringsperioder (nettokorrektioner, der går tilbage til 
1994-1999). For så vidt angår samhørighed var der ved udgangen af 2020 endnu ikke 
foretaget finansielle nettokorrektioner for programmeringsperioden 2014-2020. 
Inddrivelser foretaget i 2020 vedrørende udgifter fra samme år (2020) vedrørte interne 
og eksterne politikker og beløb sig til 1,4 millioner euro. 
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Vi sender OLAF de sager, hvor der er 
mistanke om svig 
1.44. Svig er enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende anvendelse 
eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, 
undladelse af at videregive krævede oplysninger og uretmæssig anvendelse af EU-
midler26. Svig skader eller kan skade EU's finansielle interesser. 

1.45. Det primære ansvar for forebyggelse og opdagelse af svig ligger hos både 
ledelsen og dem, der har ansvaret for forvaltningen af en enhed. Artikel 325 i TEUF 
pålægger EU og medlemsstaterne at bekæmpe svig og anden ulovlig aktivitet, som 
skader Unionens finansielle interesser. 

1.46. Som EU's eksterne revisor har vi ikke mandat til at undersøge sager med 
mistanke om svig mod EU's finansielle interesser. Vi tager hensyn til risikoen for svig 
inden påbegyndelsen af revisioner (jf. punkt 27-29 i bilag 1.1) og gennemgår 
regelmæssigt vores revisionshandlinger. Vi meddeler OLAF enhver mistanke om svig, 
korruption eller anden ulovlig aktivitet til skade for EU's finansielle interesser, som vi 
identificerer under vores revisionsarbejde (bl.a. vores arbejde vedrørende 
performance) eller på basis af oplysninger, som vi modtager direkte fra tredjeparter. 
OLAF følger derefter op på disse sager, afgør, om der skal indledes en undersøgelse, og 
samarbejder i nødvendigt omfang med medlemsstaternes myndigheder. 

1.47. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), der blev oprettet i 2017, er et 
uafhængigt EU-organ, som har kompetence til at efterforske og retsforfølge 
forbrydelser rettet mod EU's budget, f.eks. svig, korruption og alvorlig 
grænseoverskridende momssvig. I juni 2021 indledte Revisionsretten et samarbejde 
med EPPO på grundlag af den administrative ordning mellem de to organisationer27. 

                                                      
26 Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 

strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser. 

27 Artikel 99, 103, 110 i Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om 
gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO). 
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1.48. I løbet af 2020 sendte vi OLAF seks sager med mistanke om svig, som vi 
havde konstateret i forbindelse med vores revisioner (i 2019: ni sager), på baggrund af 
hvilke OLAF har indledt seks undersøgelser.  

1.49. De sager med mistanke om svig, som vi identificerede i forbindelse med 
vores arbejde i 2020 og henviste til OLAF, vedrørte for det meste mistanke om kunstigt 
skabte betingelser for at modtage EU-finansiering, anmeldelse af omkostninger, som 
ikke opfyldte støttekriterierne, brug af tilskud til andre formål end de tilladte eller 
uregelmæssigheder vedrørende udbud. OLAF har på grundlag af oplysninger fra vores 
revisionsarbejde mellem 2011 og 2020 anbefalet inddrivelse af i alt 536 millioner euro 
vedrørende 37 sager28. 

1.50. Ud over at sende sager til OLAF behandler vi svigrelaterede emner i denne 
årsberetning (jf. punkt 5.45-5.47 og 8.28 og anbefaling 8.3), hvor vi omtaler svagheder 
i revisionsmyndighedernes arbejde og i undersøgelserne af restfejlfrekvensen. Vi 
behandler desuden svig i særskilte revisioner. I 2019 offentliggjorde vi en særberetning 
om foranstaltninger til bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter29 og en 
særberetning om håndtering af svig i forbindelse med EU's samhørighedsudgifter30. I 
øjeblikket udfører vi revisioner med henblik på at undersøge, om Kommissionen har 
truffet passende foranstaltninger vedrørende svig i udgifterne til den fælles 
landbrugspolitik og vedrørende interessekonflikter inden for delt forvaltning (den 
fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken). 

  

                                                      
28 Oplysningerne er leveret af OLAF, og vi har ikke undersøgt dem. 

29 Særberetning nr. 1/2019 - Bekæmpelse af svig i forbindelse med EU's udgifter: Der er behov 
for handling. 

30 Særberetning nr. 6/2019 - Håndtering af svig i forbindelse med EU's samhørighedsudgifter 
Forvaltningsmyndighederne bør styrke deres afslørings-, reaktions- og 
koordineringsindsats. 
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Konklusioner 
1.51. Hovedformålet med dette kapitel er at underbygge revisionserklæringen. Vi 
præsenterer de relaterede revisionsresultater i punkt 1.52 og 1.53. 

Resultaterne af revisionen 

1.52. Vi konkluderer, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

1.53. Med hensyn til transaktionernes formelle rigtighed konkluderer vi, at 
indtægterne var uden væsentlig fejlforekomst. For så vidt angår udgifterne viser 
resultaterne af vores revision, at den anslåede fejlforekomst er den samme som sidste 
år, 2,7 %. Udgifterne med høj risiko (hovedsagelig godtgørelsesbaserede) var væsentlig 
fejlbehæftede. I år steg andelen af disse udgifter i vores revisionspopulation yderligere 
til 59,0 %, og de udgør således fortsat en betydelig del af vores revisionspopulation. 
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Bilag 

Bilag 1.1 - Revisionstilgang og -metode 
1) I dette bilag beskriver vi vores revisionstilgang og -metode, som er i 

overensstemmelse med de internationale standarder om revision og sikrer, at 
vores revisionserklæringer bygger på tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Vi 
beskriver også de væsentligste forskelle mellem vores revisionstilgang og den 
måde, hvorpå Kommissionen beregner og rapporterer om niveauet af 
uregelmæssigheder31 under udførelsen af sine opgaver som forvalter af EU-
budgettet. Vi præciserer derfor, hvordan vi: 

- ekstrapolerer de konstaterede fejl (punkt 6) 

- bruger en kapitelstruktur, der svarer til FFR-udgiftsområderne (punkt 8) 

- anvender EU-regler og nationale regler (punkt 9) 

- kvantificerer udbudsfejl (punkt 18). 

2) Vores revisionstilgang er tilgængelig på vores websted32. Vi bruger en 
sikkerhedsmodel, når vi planlægger vores arbejde. I vores planlægning overvejer 
vi risikoen for, at der opstår fejl (den iboende risiko), og risikoen for, at fejl ikke 
forhindres eller opdages og korrigeres (kontrolrisikoen). 

DEL 1 - Revisionstilgang og -metode vedrørende regnskabernes rigtighed 

3) Vi undersøger EU's konsoliderede regnskab for at fastslå, om det er rigtigt. Det 
består af: 

a) det konsoliderede årsregnskab og 

b) beretningerne om budgetgennemførelsen. 

4) Det konsoliderede regnskab skal i alt væsentligt give et korrekt billede af: 

a) Den Europæiske Unions finansielle stilling ved årets udgang 

                                                      
31 Jf. fodnote 83 på side 72 i Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport fra 

2020. 

32 https://www.eca.europa.eu/da/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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b) resultaterne af dens transaktioner og pengestrømme og 

c) ændringer i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår. 

5) Vores revision omfatter: 

a) evaluering af regnskabskontrollen 

b) kontrol af, hvordan de centrale regnskabsprocedurer og årsafslutningsprocessen 
fungerer 

c) analyse af de vigtigste regnskabsdata med fokus på sammenhæng og rimelighed 

d) analyse og afstemning af konti og/eller saldi 

e) substansrevision af forpligtelser, betalinger og specifikke poster på balancen 
baseret på repræsentative stikprøver 

f) så vidt muligt, og i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder, 
anvendelse af arbejde udført af andre revisorer, især i forbindelse med revision af 
de låntagnings- og långivningsaktiviteter, som Kommissionen forvalter, da der i 
disse tilfælde foreligger eksterne revisionsattester. 

DEL 2 - Revisionstilgang og -metode vedrørende transaktionernes formelle rigtighed 

6) Vores nuværende tilgang til at vurdere, om de transaktioner, der ligger til grund 
for regnskaberne, er i overensstemmelse med EU's regler og bestemmelser, 
består primært i at foretage direkte overholdelsestest af en stor, tilfældigt udvalgt 
stikprøve af transaktioner. Ifølge anerkendt statistisk praksis giver ekstrapolering 
af resultaterne vedrørende en statistisk stikprøve det bedste skøn over 
fejlforekomsten. Vi opdeler vores stikprøve i udgifter med høj og lav risiko og 
forskellige strata vedrørende de FFR-udgiftsområder, vi rapporterer om. Dette 
giver os mulighed for at ekstrapolere de fejl, vi opdager, til de relevante områder. 

7) Vi overvejer imidlertid, om vi kan gøre effektiv brug af andres kontroller 
vedrørende formel rigtighed. Hvis vi vil anvende resultaterne af sådanne 
kontroller i vores revisionsarbejde, undersøger vi i overensstemmelse med de 
internationale revisionsstandarder den udførende enheds uafhængighed og 
kompetence samt det udførte arbejdes omfang og tilstrækkelighed. 
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Hvordan vi tester transaktioner 

8) Vi organiserer vores revisionsarbejde og rapporterer om dets resultater på basis 
af FFR-udgiftsområderne i den budgetstruktur, som lovgiver har fastlagt. På hvert 
FFR-udgiftsområde, som vi giver en specifik vurdering af (kapitel 4, 5, 6 og 9), 
tester vi en repræsentativ stikprøve af transaktioner for at anslå, hvor stor en del 
af transaktionerne i den samlede population der ikke er formelt rigtige. 

9) For hver af de udvalgte transaktioner afgør vi, om betalingsanmodningen eller 
betalingen vedrører udgifter, der er godkendt i budgettet og specificeret i 
lovgivningen. I vores vurdering tager vi behørigt hensyn til den fortolkning af EU-
retten og national ret, som er fastlagt af nationale domstole, nationale 
uafhængige og autoritative organer og Den Europæiske Unions Domstol. Vi 
undersøger, hvordan beløbet i betalingsanmodningen eller betalingen er 
beregnet (ved større anmodninger på grundlag af et udvalg af poster, som er 
repræsentativt for samtlige poster i transaktionen). Vi sporer transaktionen fra 
budgetregnskabet til den endelige modtager (f.eks. en landbruger, en 
kursusarrangør eller en leder af et udviklingsprojekt) og undersøger på hvert 
niveau, om betingelserne er opfyldt. 

10) For så vidt angår test af indtægtstransaktioner tager vores undersøgelse af moms- 
og BNI-baserede egne indtægter udgangspunkt i de makroøkonomiske 
aggregater, der ligger til grund for beregningen af disse indtægter. Vi undersøger 
Kommissionens kontrol af disse bidrag fra medlemsstaterne indtil det punkt, hvor 
de er modtaget og opført i det konsoliderede regnskab. For så vidt angår 
traditionelle egne indtægter undersøger vi toldmyndighedernes regnskaber og 
strømmen af afgiftsbeløb - igen indtil det punkt, hvor de er modtaget og 
registreret af Kommissionen. 

11) På udgiftssiden undersøger vi udgifterne på det stade, hvor de endelige 
modtagere af EU-midler har iværksat aktiviteter eller afholdt omkostninger, og 
hvor Kommissionen har godkendt udgifterne ("godkendte udgifter"). Dette 
gælder alle kategorier af betalinger (inklusive betalinger vedrørende køb af 
aktiver). I praksis betyder dette, at vores population af transaktioner omfatter 
mellemliggende og endelige betalinger. Vi undersøgte ikke 
forfinansieringsbetalinger på det tidspunkt, hvor de blev betalt, men først når: 

a) den endelige modtager af EU-midlerne (f.eks. en landbruger, et forskningsinstitut 
eller en virksomhed, der leverer offentligt finansierede arbejder eller 
tjenesteydelser) har forelagt dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt, 
og 
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b) Kommissionen (eller den institution eller det organ, der forvalter EU-midlerne) 
har godkendt den endelige anvendelse af midlerne ved at afregne forskuddet. 

12) Ændringer i lovgivningen for "Samhørighed" i perioden 2014-2020 havde 
indflydelse på, hvad Kommissionen betragter som "godkendte udgifter" på dette 
område. Siden 2017 har vores revisionspopulation for dette FFR-udgiftsområde 
hvad angår perioden 2014-2020 bestået af udgifter opført i de regnskaber, som 
Kommissionen har godkendt årligt, og hvad angår perioden 2007-2013 bestået af 
endelige betalinger (herunder allerede afregnede forfinansieringer). Det betyder, 
at vi testede transaktioner, for hvilke medlemsstaterne skulle have gennemført 
alle relevante foranstaltninger med henblik på at korrigere fejl, de selv havde 
identificeret. Vores mål er - ud over at bidrage til revisionserklæringen for 2020 - 
at gennemgå revisionsmyndighedernes arbejde og drage en konklusion om 
pålideligheden af Kommissionens centrale indikator for formel rigtighed på dette 
område: restfejlfrekvensen. 

13) Vores revisionsstikprøve er udformet med henblik på at give et skøn over 
fejlforekomsten i udgifterne som helhed, ikke i de enkelte transaktioner (f.eks. til 
et bestemt projekt). Vi bruger pengeenhedsstikprøvemetoden til at udvælge 
betalingsanmodninger eller betalinger og - på et lavere niveau - enkelte poster i 
en transaktion (f.eks. fakturaer vedrørende et projekt eller parceller i en 
landbrugers betalingsanmodning). De rapporterede fejlforekomster for disse 
poster kan ikke udlægges som konklusioner om de respektive transaktioner, men 
indgår direkte i beregningen af fejlforekomsten for EU-udgifterne som helhed. 

14) Vi undersøger ikke hvert år transaktioner i samtlige medlemsstater, 
modtagerstater og -regioner. Omtalen af bestemte medlemsstater, 
modtagerstater og/eller -regioner med navns nævnelse betyder ikke, at de 
anførte eksempler ikke forekommer andre steder. De illustrative eksempler i 
denne beretning kan ikke bruges som grundlag for konklusioner om de 
pågældende medlemsstater, modtagerstater og/eller -regioner. 

15) Vores tilgang er ikke udformet med henblik på at indsamle data om fejlfrekvensen 
i hele populationen. De tal, der oplyses om antallet af fejl konstateret på et 
bestemt FFR-udgiftsområde, i udgifter forvaltet af et bestemt GD eller i udgifterne 
i en bestemt medlemsstat, siger derfor ikke noget om fejlfrekvensen i de EU-
finansierede transaktioner eller i de enkelte medlemsstater. 
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Hvordan vi vurderer og fremlægger resultaterne af testen af transaktioner 

16) En fejl i en transaktion kan berøre hele beløbet eller en del af det. Vi vurderer, om 
fejlene er kvantificerbare eller ikkekvantificerbare, dvs. om det kan måles, hvor 
stor en del af det undersøgte beløb, der er berørt af fejlen. Fejl, der opdages og 
korrigeres før vores kontrol og uafhængigt af denne, udelukkes fra beregningen af 
fejlforekomsten og fejlfrekvensen, da opdagelsen og korrektionen viser, at 
kontrolsystemerne har fungeret effektivt. 

17) Vores kriterier for kvantificering af fejl i forbindelse med offentlige udbud er 
beskrevet i dokumentet "Non-compliance with the rules on public procurement - 
types of irregularities and basis for quantification"33. 

18) Vores kvantificering kan være forskellig fra den kvantificering, som Kommissionen 
eller medlemsstaterne foretager, når de skal beslutte, hvordan de vil reagere på 
en forkert anvendelse af reglerne for offentlige udbud. Vi kvantificerer kun 
alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne. Vi kvantificerer kun en udbudsfejl som 
en fejl på 100 %, hvis den har forhindret, at det bedste tilbud vandt, så udgifterne 
under denne kontrakt ikke er støtteberettigede. Vi bruger ikke faste satser for 
forskellige typer overtrædelser af udbudsreglerne, sådan som Kommissionen 
gør34. Vi baserer vores kvantificering af udbudsfejl på omfanget af 
ikkestøtteberettigede udgifter i de undersøgte transaktioner. 

Anslået fejlforekomst 

19) Vi fremlægger for de fleste FFR-udgiftsområder og for det samlede EU-budget en 
"anslået fejlforekomst". Den beregnes udelukkende på grundlag af kvantificerbare 
fejl og angives i procent. Fejl kan f.eks. være kvantificerbare overtrædelser af 
gældende forordninger, regler, kontrakter eller tilskudsbetingelser. Vi anslår også 
den nedre fejlgrænse (NF) og den øvre fejlgrænse (ØF). 

20) Vi bruger en væsentlighedstærskel på 2 % i forbindelse med vores erklæring. Vi 
tager endvidere hensyn til fejlenes art, omfang og kontekst og andre tilgængelige 
oplysninger. 

                                                      
33 "Quantification of public procurement errors" (pdf) 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/AuditMethodology.aspx. 

34 "Commission's 2019 guidelines on financial corrections in case of public procurement 
irregularities in the annex to the Commission decision of 14.5.2019 laying down the 
guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the 
Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement", C(2019) 3452. 
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21) Vi baserer ikke længere udelukkende vores revisionserklæring på vores samlede 
skøn over fejlforekomsten. Siden 2016 har vi identificeret områder i EU-budgettet 
med lav risiko, hvor vi forventer at finde en ikkevæsentlig fejlforekomst, og 
områder med høj risiko, hvor vi formoder, at der vil være en væsentlig 
fejlforekomst. Grundlaget for vores skelnen er - ud over de iboende risici og 
kontrolrisiciene - vores vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemerne og 
resultaterne af vores tidligere revisioner. Baseret på vores revisionserfaring 
behandler vi f.eks. nogle rettighedsbaserede udgifter vedrørende udvikling af 
landdistrikter som udgifter med høj risiko. Denne opdeling sætter os i stand til så 
effektivt som muligt at fastslå, om de konstaterede væsentlige fejl er 
gennemgribende. 

Hvordan vi undersøger systemer og rapporterer resultaterne 

22) Kommissionen, de andre EU-institutioner og -organer, medlemsstaternes 
myndigheder og de modtagende lande og/eller regioner opretter systemer til at 
styre risiciene for budgettet og til at overvåge/sikre transaktionernes formelle 
rigtighed. Det er nyttigt at undersøge disse systemer for at identificere områder, 
hvor der bør ske forbedringer. 

23) Der anvendes mange forskellige systemer på de enkelte FFR-udgiftsområder og i 
forbindelse med indtægterne. Vi præsenterer resultaterne af vores systemarbejde 
sammen med anbefalinger til forbedringer. 

Hvordan vi når frem til erklæringerne i vores revisionserklæring 

24) Vi planlægger vores arbejde med henblik på at opnå tilstrækkeligt, relevant og 
troværdigt revisionsbevis til at underbygge vores erklæring om den formelle 
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EU's konsoliderede regnskab. 
Vi rapporterer om dette arbejde i kapitel 3-9, og erklæringen findes i 
revisionserklæringen. Vores arbejde sætter os i stand til at afgive en kvalificeret 
erklæring om, hvorvidt fejlene i populationen ligger over eller under 
væsentlighedstærsklen. 

25) Når vi konstaterer en væsentlig fejlforekomst og vurderer dens indvirkning på 
revisionserklæringen, skal vi afgøre, om fejlene - eller manglen på revisionsbevis - 
er "gennemgribende". I den forbindelse følger vi vejledningen i ISSAI 170535 (og 
udvider den til at omfatte forhold vedrørende lovlighed og formel rigtighed i 
overensstemmelse med vores mandat). Hvis der er tale om væsentlige og 
gennemgribende fejl, afgiver vi en afkræftende erklæring. 

                                                      
35 ISSAI 1705 – "Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report". 
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26) En fejl eller en mangel på revisionsbevis er gennemgribende, hvis den efter 
revisors vurdering ikke begrænser sig til specifikke elementer, konti eller poster i 
regnskabet (dvs. findes spredt i regnskabet eller de testede transaktioner). Selv 
hvis den er begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet, er 
en fejl eller mangel på revisionsbevis stadig gennemgribende, hvis den 
repræsenterer eller kan repræsentere en væsentlig del af regnskabet, eller 
vedrører oplysninger, der er grundlæggende for brugernes forståelse af 
regnskabet. 

DEL 3 - Revisionshandlinger i forbindelse med svig 

27) Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i det 
konsoliderede regnskab og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt 
omfang ikke opfylder kravene i EU-lovgivningen, uanset om dette skyldes 
besvigelser eller fejl. 

28) Vi udformer og gennemfører revisionshandlinger, der tager højde for disse risici, 
og indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
erklæring. Forekomster af væsentlige fejlinformationer eller regelbrud som følge 
af besvigelser er mere vanskelige at opdage end dem, der skyldes fejl, da 
besvigelser kan involvere hemmelige aftaler, forfalskede dokumenter, forsætlige 
udeladelser, vildledende oplysninger eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
Risikoen for, at sådanne forekomster ikke opdages, er derfor større. 

29) Hvis vi har en begrundet mistanke om svig, meddeler vi dette til OLAF, EU's kontor 
for bekæmpelse af svig. OLAF har ansvaret for at foretage eventuelle 
undersøgelser. Vi indberetter hvert år adskillige sager til OLAF. 
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DEL 4 - Sammenhængen mellem erklæringen om regnskabernes rigtighed og 
erklæringerne om transaktionernes formelle rigtighed 

30) Vi har afgivet: 

a) en erklæring om EU's konsoliderede regnskab for det afsluttede regnskabsår og 

b) erklæringer om den formelle rigtighed af de indtægter og udgifter, der ligger til 
grund for regnskabet. 

31) Vores arbejde er udført og vores erklæringer er afgivet i overensstemmelse med 
IFAC's internationale standarder om revision og etiske regler og INTOSAI's 
internationale standarder for overordnede revisionsorganer. 

32) Disse standarder fastsætter, at når revisor afgiver erklæringer om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners formelle rigtighed, fører en 
erklæring med forbehold om transaktionernes formelle rigtighed ikke i sig selv til 
en erklæring med forbehold om regnskabernes rigtighed. 
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Kapitel 2 

Den budgetmæssige og økonomiske forvaltning 
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Indhold 

Punkt 

Indledning 2.1. 

Den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 
2020 2.2.-2.20. 
2020-budgettet blev næsten fuldt udnyttet, og der blev gjort 
omfattende brug af de disponible værktøjer til at reagere på 
covid-19-pandemien 2.2.-2.8. 
Budgetgennemførelsen var høj i 2020 2.3.-2.4. 

Der blev foretaget mange ændringer i 2020-budgettet på grund af 
covid-19-pandemien 2.5.-2.6. 

Kommissionen har endnu ikke offentliggjort rapporter om EU-midler 
anvendt til covid-19-relaterede formål 2.7.-2.8. 

De uindfriede forpligtelser steg til over 300 milliarder euro 2.9.-2.11. 

Betalingerne vedrørende FFR for 2014-2020 var lavere end 
planlagt 2.12.-2.16. 

Absorptionen af midler fra ESI-fondene var lavere end under 
den foregående FFR 2.17.-2.20. 

Risici og udfordringer 2.21.-2.38. 
Der er risici og udfordringer i forbindelse med 
gennemførelsen af FFR for 2021-2027 og NGEU-instrumentet 2.21.-2.33. 
Der er en risiko for, at gennemførelsen af fondene med delt forvaltning 
kommer sent i gang under FFR for 2021-2027 2.23.-2.31. 

De covid-19-relaterede ændringer gør det muligt at reagere hurtigt, 
men skaber også udfordringer vedrørende forsvarlig økonomisk 
forvaltning i forbindelse med anvendelsen af midler 2.32.-2.33. 

EU-budgettets eksponering for finansielle risici 2.34.-2.38. 
SURE-instrumentet har øget EU-budgettets eksponering for finansielle 
risici 2.34.-2.36. 

NGEU-instrumentet vil få stor indvirkning på den samlede eksponering 
fra 2021 og fremefter 2.37.-2.38. 

Konklusioner og anbefalinger 2.39.-2.46.  
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Indledning 
2.1. I dette kapitel præsenterer vi de vigtigste af de budgetmæssige og økonomiske 
forhold, vi konstaterede under vores arbejde vedrørende regnskabsåret 2020, hvor EU-
budgettet blev kraftigt påvirket af covid-19-pandemien. Vi rapporterer i dette kapitel 
også om vores identificering af budgetmæssige og økonomiske risici og udfordringer, 
som EU kan opleve i de kommende år. Kapitlet er baseret på en gennemgang af 
budgettallene vedrørende FFR for 2014-2020, på vores eget arbejde i forbindelse med 
årsberetningen, særberetninger, analyser og udtalelser og på dokumenter 
offentliggjort af Kommissionen og andre interessenter. 
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Den budgetmæssige og økonomiske 
forvaltning i 2020 

2020-budgettet blev næsten fuldt udnyttet, og der blev gjort 
omfattende brug af de disponible værktøjer til at reagere på 
covid-19-pandemien 

2.2. I de følgende afsnit analyserer vi, hvordan EU-budgettet blev gennemført i 
2020, det sidste år i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-20201. Vi analyserer 
også, hvordan EU gjorde brug af budgettets kapacitet og fleksibilitet til at reagere på 
covid-19-pandemien. 

Budgetgennemførelsen var høj i 2020 

2.3. FFR-loftet for forpligtelsesbevillinger i 2020 var på 168,8 milliarder euro2. 
Budgetmyndigheden godkendte 168,7 milliarder euro i forpligtelsesbevillinger i det 
oprindelige budget. Jf. tekstboks 2.1. I løbet af 2020 godkendte budgetmyndigheden ni 
ændringsbudgetter, hvoraf syv ændrede udgiftssiden i EU-budgettet for 2020. De 
øgede forpligtelsesbevillingerne med 5,2 milliarder euro. Forpligtelsesbevillingerne 
steg således til 173,9 milliarder euro, dvs. over FFR-loftet. Overskridelsen af loftet var 
mulig, fordi der blev anvendt særlige instrumenter såsom Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond3. Næsten alle de disponible forpligtelsesbevillinger blev udnyttet. Der 
blev indgået forpligtelser for 172,9 milliarder euro, dvs. 99,5 % af det samlede 
disponible beløb. 

                                                      
1 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af 

den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884). 

2 COM(2019) 310 final - Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - 
Teknisk justering af den finansielle ramme for 2020 på grundlag af udviklingen i BNI (ENS 
2010) (artikel 6 i Rådets forordning nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020). 

3 En fuldstændig liste kan findes i artikel 3, stk. 2, og artikel 9-15 i Rådets forordning 
nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020. 
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2.4. FFR-loftet for betalingsbevillinger i 2020 var på 172,4 milliarder euro4. 
Budgetmyndigheden godkendte 153,6 milliarder euro i betalingsbevillinger i det 
oprindelige budget. I løbet af 2020 blev betalingsbevillingerne øget med 
10,5 milliarder euro ved ændringsbudgetter. Betalingsbevillingerne steg således til 
164,1 milliard euro, et godt stykke under FFR-loftet. Udnyttelsen af de disponible 
betalingsbevillinger var lidt lavere end udnyttelsen af forpligtelsesbevillingerne: Der 
blev foretaget betalinger for 161,8 milliarder euro, dvs. 98,6 % af det samlede 
disponible beløb5. Jf. tekstboks 2.1. De samlede betalinger i 2020, inklusive fremførsler 
og formålsbestemte indtægter, var på 173,3 milliarder euro og bestod af betalinger fra 
det endelige budget for 2020 på 161,8 milliarder euro, fremførsler på 
1,6 milliarder euro og formålsbestemte indtægter på 9,9 milliarder euro6. 

                                                      
4 COM(2019) 310 final - Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - 

Teknisk justering af den finansielle ramme for 2020 på grundlag af udviklingen i BNI (ENS 
2010) (artikel 6 i Rådets forordning nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020). 

5 Fremførsler og formålsbestemte indtægter er ikke omfattet af denne analyse, da de ikke 
indgår i det vedtagne budget og derfor er underlagt andre regler. 

6 Jf. Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2020, Beretning 
om gennemførelsen af budgettet og forklarende bemærkninger - bemærkning 4.3. 
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Tekstboks 2.1 

Budgetgennemførelsen i 2020 

  
Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2019, Beretning om 
gennemførelsen af budgettet og forklarende bemærkninger - bemærkning 4.1-4.3, og COM(2019) 
310 - Teknisk justering af den finansielle ramme for 2020. 

Der blev foretaget mange ændringer i 2020-budgettet på grund af 
covid-19-pandemien 

2.5. De to vigtigste budgetredskaber, der blev anvendt til at reagere hurtigt på 
covid-19-pandemien og yde støtte, var overførsler og ændringsbudgetter. Overførsler 
bruges til at flytte midler mellem forskellige dele af det eksisterende budget. 
Ændringsbudgetter bruges til at tilføre midler til eller fjerne midler fra det oprindelige 
budget. Fem af de ni ændringsbudgetter var i det mindste delvis covid-19-relaterede. 
Vi betragter en del af et ændringsbudget som covid-19-relateret, når covid-19 er 
nævnt i den relevante del af afgørelsen. Nogle af ændringsbudgetterne vedrørte den 
lempelse af de gældende regler, som EU-lovgiverne indførte for at lette anvendelsen af 
de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) med det formål at give 
supplerende likviditet og ekstraordinær fleksibilitet i forbindelse med 
covid-19-relaterede udgifter7. F.eks. blev det i ét år muligt at overføre midler mellem 

                                                      
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af 

forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår 
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regioner, at fjerne kravet om koncentration af finansieringen omkring specifikke 
temaer og at yde EU-finansiering på op til 100 %. Medlemsstaterne blev også fritaget 
for tilbagebetaling til EU-budgettet af 7,6 milliarder euro i uudnyttet årlig 
forfinansiering fra ESI-fondene8 fra det foregående år. Dette lettede medlemsstaternes 
likviditetsstyring. 

2.6. Tekstboks 2.2 viser de ændringer i forpligtelses- og betalingsbevillingerne, der i 
2020 blev foretaget ved hjælp af overførsler og ændringsbudgetter godkendt af 
budgetmyndigheden, fordelt på FFR-udgiftsområder. I alt blev der ved 
ændringsbudgetter tilført supplerende forpligtelsesbevillinger på 5,2 milliarder euro, 
heraf 3,3 milliarder euro til covid-19-relaterede udgifter. De supplerende 
betalingsbevillinger, der i årets løb blev tilført ved ændringsbudgetter, beløb sig til 
10,5 milliarder euro, heraf 9,4 milliarder euro til covid-19-relaterede udgifter. 

                                                      
særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet 
(investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset) (CRII), Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/558 af 23. april 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013 og 
(EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at give 
ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet (CRII+) og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/872 af 24. juni 2020 om ændring af forordning (EU) 
nr. 1305/2013 for så vidt angår en særlig foranstaltning med henblik på at yde 
ekstraordinær, midlertidig støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) som reaktion på covid-19-udbruddet. 

8 Der er ingen årlig forfinansiering vedrørende ELFUL. 
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Tekstboks 2.2 

Overførsler og ændringsbudgetter som reaktion på 
covid-19-pandemien (i millioner euro) 

 Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 

Udgiftsområder Overførsler* Ændrings-
budgetter*  Overførsler*  Ændrings-

budgetter*  

 1. Intelligent og 
inklusiv vækst -8 -12 -215 5 184 

 
1a. Konkurrence-evne 

for vækst og 
beskæftigelse 

-8 -12  -263 -9 

 

1b. Økonomisk, social 
og territorial 
samhørighed 

  48 5 193 

heraf: 
Finansiering af likviditet under 

CRII og CRII+ og 100 % EU-
finansiering 

  48 5 100 

 
2. Bæredygtig vækst: 

natur-ressourcer -1 49 22 799 

heraf: 
Støtte til landbrugere via Den 

Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne 

   750 

 
3. Sikkerhed og 

medborger-skab -69 3 119 50 2 664 

heraf: 
Finansiering af nødhjælp i EU 

ved reaktivering af 
nødhjælpsinstrumentet 

 2 700  2 500 

 4. Et globalt Europa 202  474 586 

 
5. Administration -41  -42  

 9. Særlige 
instrumenter  133  133 

I alt 84 3 288 289 9 366 
(*) Nettobeløb. På grund af afrunding svarer summen af tallene ikke nødvendigvis til totalen. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på budgetmyndighedens afgørelser om ændringsbudgetter og 
overførsler samt data fra Kommissionen. 
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Kommissionen har endnu ikke offentliggjort rapporter om EU-midler 
anvendt til covid-19-relaterede formål 

2.7. For at øge gennemsigtigheden - og under hensyntagen til Europa-Parlamentets 
anmodninger om oplysninger9 - begyndte Kommissionen i første halvdel af 2020 
internt at overvåge anvendelsen af EU-midler til covid-19-relaterede formål. 
Kommissionen har endnu ikke offentliggjort en rapport om covid-19-relaterede 
udgifter. 

2.8. Som det fremgår af tekstboks 2.3, var der ifølge de ikkeoffentliggjorte 
oplysninger, som Kommissionen gav os, ved udgangen af 2020 under direkte og 
indirekte forvaltning afsat 12,9 milliarder euro i forpligtelser til covid-19-relaterede 
formål. Vi konstaterede, at ca. 0,2 milliarder euro i covid-19-relaterede beløb ikke var 
medregnet i de forpligtelser på 12,9 milliarder euro, som Kommissionen rapporterede 
til os, selv om de var markeret som covid-19-relaterede i Kommissionens centrale 
regnskabssystem. Ifølge de samme ikkeoffentliggjorte oplysninger fra Kommissionen 
havde medlemsstaterne givet tilsagn om eller indgået kontrakter for yderligere 
34,2 milliarder euro under delt forvaltning, hvilket bragte de samlede EU-midler, der 
var afsat til covid-19-relaterede formål, op på 47,1 milliard euro. Inden for 
samhørighedspolitikken er Kommissionen begyndt at gøre covid-19-relaterede 
oplysninger offentligt tilgængelige på sit coronavirus-dashboard10. Dashboardet giver 
ikke et overblik over de covid-19-relaterede beløb, der årligt er indgået forpligtelser for 
eller anvendt. 

                                                      
9 Jf. f.eks. Udtalelse om retningslinjer for 2022-budgetproceduren - Sektion III 

2020/2265(BUI). 

10 Websted for coronavirus-dashboardet. 
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Tekstboks 2.3 

Oversigt over beløb afsat til reaktionen på covid-19-pandemien ved 
udgangen af 2020 (i millioner euro) 

Udgiftsområder 

Forpligtelser 
under direkte 
og indirekte 
forvaltning 

Tilsagn og 
kontrakter 
under delt 
forvaltning 

 1. Intelligent og inklusiv vækst 2 558 33 496  

 
1a. Konkurrenceevne for vækst og 

beskæftigelse 2 554  

heraf: 
Finansiering af udgifter vedrørende Erasmus+ 1 402  

Dækning af udgifter vedrørende Horisont 2020 1 150  

 
1b. Økonomisk, social og territorial 

samhørighed 4 33 496  

heraf: 
Supplerende likviditet til medlemsstaterne ved fritagelse 
for tilbagebetaling af uudnyttet forfinansiering for 2019 

(under CRII og CRII+) - ingen direkte budgetmæssig 
effekt 

 7 600 

Støtte til 100 % EU-finansiering (CRII/CRII+)  6 209 
Sikring af fuld fleksibilitet/omprogrammering  

(CRII og CRII+)  19 687  

 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer 1 705  

 3. Sikkerhed og medborgerskab 3 035  

heraf: 
Styrkelse af nødhjælpsinstrumentet vedrørende vacciner 2 151  

 4. Et globalt Europa 7 184  

heraf: 
Finansiering af omprogrammering for at hjælpe lande 

via instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 
3 181  

Finansiering af omprogrammering for at hjælpe lande 
via det europæiske naboskabsinstrument 2 124  

 5. Administration 6  

 9. Særlige instrumenter 133  

I alt 12 917 34 201  

Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 
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De uindfriede forpligtelser steg til over 300 milliarder euro 

2.9. De uindfriede forpligtelser fortsatte med at stige og udgjorde 
303,2 milliarder euro ved udgangen af 2020. Stigningen var mindre end i de 
foregående år, hvilket delvis skyldtes, at der blev stillet supplerende 
betalingsbevillinger til rådighed til bekæmpelse af covid-19-pandemien. Jf. punkt 2.5 
og tekstboks 2.4. 

2.10. Som vi tidligere har bemærket11, er en af hovedårsagerne til det store 
omfang af uindfriede forpligtelser, at forpligtelserne hvert år har været højere end 
betalingerne. I det vedtagne budget for 2021 er forpligtelsesbevillingerne lavere end 
betalingsbevillingerne. Vi har i de foregående år bemærket, at dette er en af de 
vigtigste måder, hvorpå de uindfriede forpligtelser kan reduceres12. 

2.11. Ifølge Kommissionens langsigtede prognose13, som ikke omfatter 
Next Generation EU-instrumentet (NGEU), vil de uindfriede forpligtelser holde sig 
forholdsvis stabilt på dette høje niveau indtil 2027 (jf. tekstboks 2.4). Hovedårsagen er, 
at der hvert år vil være en meget lille forskel mellem forpligtelsesbevillinger og 
betalingsbevillinger under FFR for 2021-2027, i modsætning til under de to foregående 
FFR'er. De uindfriede forpligtelser vil dog stige, hvis tendensen fra 2016-2020 
fortsætter, så forpligtelserne forbliver høje, og betalingsanmodningerne er lavere end 
forventet på grund af forsinkelser i gennemførelsen. 

                                                      
11 I vores kortfattede sagsgennemgang nr. 5/2019 "Uindfriede forpligtelser i EU-budgettet - en 

nærmere undersøgelse", offentliggjort i april 2019. 

12 Jf. vores årsberetning for 2018, punkt 2.18-2.21, vores årsberetning for 2017, punkt 2.46-
2.49, og vores årsberetning for 2016, punkt 2.32-2.39. 

13 COM(2020) 298 final af 30.6.2020 - Langsigtet prognose for fremtidige ind- og udgående 
pengestrømme i EU-budgettet (2021-2025). Ajourført af Kommissionen i lyset af 
konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 17.-21. juli 2020 om FFR for 2021-2027. 
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Tekstboks 2.4 

Uindfriede forpligtelser samt forpligtelser og betalinger 

  
Kilde: EU's konsoliderede årsregnskaber for årene 2014-2020. Fremskrivningerne frem til 2027: 
COM(2020) 298 final af 30.6.2020 - Langsigtet prognose for fremtidige ind- og udgående 
pengestrømme i EU-budgettet (2021-2025). Ajourført af Kommissionen i lyset af konklusionerne 
fra Det Europæiske Råds møde den 17.-21. juli 2020 om FFR for 2021-2027. 

Betalingerne vedrørende FFR for 2014-2020 var lavere end 
planlagt  

2.12. Under FFR for 2014-2020 var der i de vedtagne budgetter afsat 
1 120 milliarder euro til forpligtelser, mens FFR-loftet var på 1 087 milliarder euro. Af 
de disponible forpligtelsesbevillinger blev der faktisk indgået forpligtelser for 
1 082 milliarder euro, dvs. 97 %14. 

                                                      
14 Fremførsler, formålsbestemte indtægter og omprogrammerede midler er ikke omfattet af 

denne analyse, da de ikke indgår i det vedtagne budget og derfor er underlagt andre regler. 
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2.13. De samlede betalinger fra EU-budgettet i perioden 2014-2020 var på
983 milliarder euro. Dette beløb ligger 19 milliarder euro under de vedtagne budgetter 
og ca. 44 milliarder euro under FFR-loftet for 2014-2020. Jf. tekstboks 2.5. Forskellen 
mellem forpligtelser og betalinger (99 milliarder euro) er hovedårsagen til stigningen i 
de uindfriede forpligtelser mellem 2013 og 2020. 

Tekstboks 2.5 

Gennemførelsen af FFR for 2014-2020 - totaler og lofter 

Kilde: EU's konsoliderede årsregnskaber for årene 2014-2020. 

2.14. Forpligtelserne lå tæt på loftet hvert år i perioden 2014-2020, undtagen i
2014 (jf. tekstboks 2.6). Årsagen var, at budgetmyndigheden besluttede at foretage en 
ekstraordinær overførsel af forpligtelsesbevillinger fra 2014 til 2015 og de 
efterfølgende år på grund af FFR'ens sene vedtagelse og den forsinkede godkendelse 
af de operationelle programmer. 

2.15. I 2014 og 2015 blev betalingsbevillingerne udnyttet næsten fuldt ud til at
afslutte FFR for 2007-2013 (jf. tekstboks 2.6). Mellem 2016 og 2020 var betalingerne 
imidlertid lavere end forventet, fordi medlemsstaternes betalingsanmodninger 
vedrørende ESI-fondene (undtagen ELFUL) var lavere end forventet. Derfor var der fra 
2018 til 2020 stort set ikke behov for den samlede margen for betalinger, som 
automatisk justerer betalingsloftet opad ved at flytte uudnyttede betalingsbevillinger 
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fra tidligere år til efterfølgende år15. Vi analyserede effekten af den samlede margen 
for betalinger i vores årsberetning for 201816. 

Tekstboks 2.6 

Budgetterede og faktiske udgifter 2014-2020 

  
Kilde: EU's konsoliderede årsregnskaber for årene 2014-2020. 

                                                      
15 Artikel 5 i Rådets forordning nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle 

ramme for årene 2014-2020. 

16 Punkt 2.12-2.16 i årsberetningen for 2018. 
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2.16. I FFR er der for hvert udgiftsområde fastsat et loft for 
forpligtelsesbevillingerne17. På FFR-udgiftsområderne "Sikkerhed og medborgerskab" 
og "Et globalt Europa" var de indgåede forpligtelser højere end FFR-lofterne. Dette 
skyldtes uforudsete behov vedrørende f.eks. flygtningekrisen18 og covid-1919. Den 
ekstra finansiering til disse udgiftsområder kunne tilvejebringes ved hjælp af den 
fleksibilitet, der blev gjort mulig af særlige instrumenter under budgettet. Jf. 
tekstboks 2.7. 

                                                      
17 Jf. artikel 3 og bilaget i Rådets forordning nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige 

finansielle ramme for årene 2014-2020. 

18 Rådets forordning 2017/1123 af 20. juni 2017 om ændring af Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-
2020. 

19 Rådets forordning 2020/538 af 17. april 2020 om ændring af forordning (EU, Euratom) 
nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 for 
så vidt angår anvendelsesområdet for den samlede margen for forpligtelser. 
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Tekstboks 2.7 

Budgetgennemførelsen på de største FFR-udgiftsområder 2014-2020 

  
Kilde: EU's konsoliderede årsregnskaber for årene 2014-2020. 

Absorptionen af midler fra ESI-fondene var lavere end under 
den foregående FFR 

2.17. I 2020 blev ESI-fondenes regler for støtteberettigelse lempet vedrørende 
covid-19-relaterede udgifter, og der blev indført mulighed for 100 % EU-finansiering 
(CRII og CRII+)20. Disse foranstaltninger medførte ikke, at absorptionsgraden steg 
væsentligt i 2020. Den årlige absorption af medlemsstaternes tildelinger af midler fra 
ESI-fondene under FFR for 2014-2020 steg fra 12 % i 2019 til 15 % i 2020. Det udbetalte 
beløb i 2020 var 72 milliarder euro, mens det i 2019 var 57 milliarder euro. Dette 

                                                      
20 Disse ændringer finder delvis anvendelse på ELFUL. Den væsentligste tilpasning af ELFUL 

som reaktion på covid-19-krisen skete dog ved forordning (EU) 2020/872 i juni 2020. 
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bragte den kumulerede absorption i FFR-perioden 2014-2020 op på 55 % ved 
udgangen af 2020. I alt var 256 milliarder euro af den samlede tildeling af midler fra 
ESI-fondene på 465 milliarder euro blevet udbetalt ved udgangen af 2020. Ved 
udgangen af 2020 var der indgået forpligtelser for alle de 465 milliarder euro, der var 
tildelt medlemsstaterne21. 

2.18. Den samlede årlige absorptionsgrad i 2020, det sidste år i FFR-perioden, var 
den samme (15 %) som i 2013, det sidste år i FFR for 2007-2013. Den kumulerede 
absorption var dog ca. 7 % lavere end under den foregående FFR. Det betød, at 45 % 
(209 milliarder euro) af de midler fra ESI-fondene, der var indgået forpligtelser for, 
endnu ikke var absorberet. Dette beløb udgør hovedparten af de 303 milliarder euro i 
uindfriede forpligtelser ved udgangen af 2020 (jf. punkt 2.9). Det skal dog bemærkes, 
at FFR for 2007-2013 generelt var omfattet af n+2-reglen, mens FFR for 2014-2020 er 
omfattet af n+3-reglen. 

2.19. Som det fremgår af tekstboks 2.8, var der betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til deres absorption af tildelte midler fra ESI-fondene 
under FFR for 2014-2020. Finland havde f.eks. absorberet 79 % af sin samlede tildeling, 
mens de tre medlemsstater, hvor absorptionsgraden var lavest (Italien, Kroatien og 
Spanien), kun havde absorberet ca. 45 % af de midler, der var indgået forpligtelser for. 
Italien, Spanien og Polen tegnede sig for næsten 40 % af de betalinger, der endnu ikke 
var absorberet: ca. 83 milliarder euro af det samlede resterende beløb 
(209 milliarder euro). 

                                                      
21 Eneste undtagelse var et operationelt program til en værdi af 8 millioner euro, hvor en 

ændring ikke blev færdigbehandlet i 2020, men i 2021. 
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Tekstboks 2.8 

Midler fra ESI-fondene for 2014-2020: endnu ikke absorberede beløb 

  
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen.  
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2.20. Tekstboks 2.9 viser den samlede absorption af midler fra ESI-fondene pr. år 
indtil udgangen af 2020. Tidligere erfaringer tyder på, at absorptionsgraden 
sandsynligvis vil stige22, men måske vil den ikke stige nok til, at alle midlerne bliver 
absorberet. I 2014 oprettede Kommissionen taskforcen for bedre gennemførelse af 
programmer under samhørighedspolitikken. Den eksisterede indtil udgangen af 2015 
og skulle støtte medlemsstater, der ved gennemførelsen af deres operationelle 
programmer havde svært ved at få brugt den resterende finansiering fra perioden 
2007-2013. De trufne foranstaltninger førte til en markant stigning i absorptionen i de 
støttede medlemsstater, men vi bemærkede, at der ikke var tilstrækkeligt fokus på 
resultater23. 

                                                      
22 Særberetning nr. 17/2018 - Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de 

sidste år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke 
tilstrækkeligt fokus på resultater, figur 4. 

23 Særberetning nr. 17/2018, s. 34. 
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Tekstboks 2.9 

Årlig absorption af midler fra ESI-fondene i de enkelte 
medlemsstater, 2014-2020 

  
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 
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Risici og udfordringer 

Der er risici og udfordringer i forbindelse med gennemførelsen 
af FFR for 2021-2027 og NGEU-instrumentet 

2.21. Covid-19-pandemien vil få væsentlig betydning for den mængde midler, EU 
bruger i de kommende år. Den har ført til den hurtige oprettelse af Next Generation 
EU-instrumentet (NGEU), der har til formål at modvirke pandemiens virkninger, at 
fastholde de mål, der er fastsat i EU's politikker, og at sætte medlemsstaterne i stand 
til at blive mere modstandsdygtige og bæredygtige og bedre forberedt på fremtiden. I 
FFR-perioden 2021-2027 vil der være op til 750 milliarder euro til rådighed under 
NGEU-instrumentet (jf. tekstboks 2.10). 

Tekstboks 2.10 

NGEU vil finansiere den nye genopretnings- og resiliensfacilitet og 
styrke en række FFR-udgiftsprogrammer 

  
Note: Alle beløb i 2018-priser. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 
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2.22. I perioden 2021-2027 vil den kombinerede finansiering fra NGEU-
instrumentet og FFR udgøre 1 824 milliarder euro (i 2018-priser, 1 074 milliarder euro 
fra FFR for 2021-2027 og 750 milliarder euro fra NGEU-instrumentet). Dette 
kombinerede beløb er næsten det dobbelte af beløbet for den foregående FFR. Vi 
identificerede følgende væsentlige risici og udfordringer: 

o Der er en risiko for, at gennemførelsen af fondene med delt forvaltning kommer 
sent i gang under FFR for 2021-2027. 

o Der er udfordringer vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse 
med anvendelsen af midler på grund af covid-19-relaterede ændringer. 

Der er en risiko for, at gennemførelsen af fondene med delt forvaltning 
kommer sent i gang under FFR for 2021-2027 

2.23. Vi mener, at de nedenfor beskrevne hovedfaktorer bidrager til at skabe en 
risiko for, at gennemførelsen af fondene med delt forvaltning kommer sent i gang 
under FFR for 2021-2027. Disse faktorer er de samme som dem, der skabte 
forsinkelser i gennemførelsen af FFR for 2014-2020. Vi har desuden i de seneste år 
påpeget adskillige problemer, og dem ridser vi også op i det følgende. 

Lovgivningen blev vedtaget sent 

2.24. Selv om forslaget til forordningen vedrørende den nye FFR for 2021-2027 
blev fremsat af Kommissionen i maj 2018, blev den først vedtaget den 17. december 
202024. Den nye programperiode begyndte i 2021, før der var udarbejdet nødvendig 
sektorlovgivning om fondene med delt forvaltning (på nær EGFL og ELFUL25). 
Forordningen vedrørende fondene med delt forvaltning (på nær EGFL og ELFUL), 
kaldet forordningen om fælles bestemmelser, blev først vedtaget den 24. juni 2021. 

                                                      
24 Rådets forordning 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige 

finansielle ramme for årene 2021-2027. 

25 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2220 af 23. december 2020 om visse 
overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget 
(EGFL) i 2021 og 2022 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 
og (EU) nr. 1307/2013, for så vidt angår midler og anvendelse i 2021 og 2022, og forordning 
(EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og 2022. 
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2.25. Forsinkelsen er denne gang større end i forbindelse med de to foregående 
FFR'er. I vores årsberetning for 201826 anbefalede vi at vedtage de retlige rammer i 
god tid, så medlemsstaterne kunne få tid nok til at planlægge deres programmer. 
Vedrørende begge disse FFR-perioder blev forordningen om fælles bestemmelser 
vedtaget sent: seks måneder før starten af FFR-perioden 2007-2013, og to uger før 
starten af FFR-perioden 2014-202027. I tidligere beretninger bemærkede vi, at disse 
forsinkelser havde ført til en sen vedtagelse af de operationelle programmer og 
overførsel af uudnyttede forpligtelsesbevillinger fra det første år til senere år28. I FFR-
perioden 2021-2027 vil den sene vedtagelse af forordningen om fælles bestemmelser - 
som er forsinket langt mere end i de foregående FFR'er - sandsynligvis føre til, at de 
operationelle programmer vedtages endnu senere, og at gennemførelsen kommer 
endnu senere i gang. Vi bemærker dog, at der er indført en række forenklinger - f.eks. 
er de nationale myndigheders rolle bevaret - som kan medvirke til at fremskynde 
vedtagelsen af programmer og dermed til dels mindske forsinkelserne. 

Den accelererede absorption og adgangen til yderligere finansiering vil lægge pres på 
de administrative ressourcer 

2.26. Som bemærket i punkt 2.17 var den kumulerede absorption af midler fra ESI-
fondene ved udgangen af 2020 kun på 55 %: meget lavere end på samme tidspunkt i 
de foregående FFR-perioder (2000-2006: 68 %, 2007-2013: 62 %). Vi har tidligere 
bemærket29, at gennemførelsen af programperioden 2007-2013 blev forsinket af, at 
medlemsstaterne stadig var ved at bruge forpligtelserne fra den foregående periode. 
Vi bemærker nu en lignende situation, hvor medlemsstaterne stadig mangler at 
absorbere betydelige beløb fra FFR for 2014-2020, hvilket kan forsinke udnyttelsen af 
forpligtelserne under FFR for 2021-2027. 

                                                      
26 Jf. årsberetningen for 2018, anbefaling 2.1.c).  

27 Den generelle forordning/forordningen om fælles bestemmelser vedtaget 11.7.2006 
vedrørende FFR for 2007-2013 og den generelle forordning/forordningen om fælles 
bestemmelser vedtaget 17.12.2013 vedrørende FFR for 2014-2020.  

28 Jf. f.eks. årsberetningen for 2015, punkt 2.6. 

29 Særberetning nr. 17/2018 - Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de 
sidste år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke 
tilstrækkeligt fokus på resultater, s. 22. 
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2.27. Der er også en risiko for, at der ikke er tilstrækkelige administrative 
ressourcer til at forvalte disse midler parallelt, navnlig i de første år af den nye FFR30. 
Det kan således nævnes, at Kommissionens og medlemsstaternes administrative 
ressourcer skal forvalte følgende: 

o ESI-fondene under FFR for 2014-2020, indtil denne afsluttes 

o fondene med delt forvaltning under FFR for 2021-2027 

o ekstrabevillingerne fra NGEU-instrumentet til fondene med delt forvaltning i 2021 
og de efterfølgende år. 

2.28. Det er også sandsynligt, at dele af genopretnings- og resiliensfaciliteten skal 
forvaltes af de samme administrative ressourcer fra 2021 og fremefter. 

2.29. Vi har tidligere gjort opmærksom på de problemer, der opstår, når 
støtteberettigelsesperioderne for to forskellige programperioder under 
samhørighedspolitikken overlapper hinanden31. Navnlig øges den administrative byrde 
betydeligt i en periode. Dette påvirker starten på den nye programperiode. Vi noterer 
os, at støtteberettigelsesperioden for de fonde, der er omfattet af forordningen om 
fælles bestemmelser, udløber i 2029, hvilket betyder, at overlapningen mellem 
afslutningen af FFR for 2021-2027 og begyndelsen af den næste FFR forkortes til to år. 

2.30. Genopretnings- og resiliensfaciliteten giver mulighed for fuld finansiering af 
de anslåede omkostninger til de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Dette er 
normalt ikke en mulighed under fondene med delt forvaltning32. I tilfælde, hvor 
finansiering kan opnås enten fra fondene med delt forvaltning eller fra genopretnings- 
og resiliensfaciliteten, kan muligheden for fuld støtte gøre genopretnings- og 
resiliensfaciliteten mest attraktiv for medlemsstaterne. Vi anerkender dog, at 
støttesatsen ikke er den eneste faktor med betydning for medlemsstaternes valg af 
finansieringsinstrument. 

                                                      
30 Udtalelse nr. 6/2020 (artikel 287, stk. 4, og artikel 322, stk. 1, litra a), TEUF) om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og 
resiliensfacilitet (COM(2020) 408), punkt 32-33 og 41, s. 13 og 18. 

31 Særberetning nr. 36/2016 - En vurdering af ordningen for afslutning af 
samhørighedsprogrammerne og programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013, 
punkt 129 og 130 og anbefaling 4. 

32 Udtalelse nr. 6/2020, punkt 32, s. 13. 
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2.31. Forordningen vedrørende FFR for 2021-2027 indeholder ingen bestemmelser 
om en midtvejsgennemgang, selv om en sådan var omtalt i det oprindelige FFR-
lovgivningsforslag. Vi noterer os dog, at Kommissionen har forpligtet sig til at 
fremlægge en gennemgang af, hvordan FFR for 2021-2027 fungerer, hvilket kan give 
mulighed for at foretage eventuelle nødvendige ændringer. Desuden fastsætter artikel 
7 i FFR-forordningen, at FFR-lofterne skal justeres, hvis reglerne vedrørende fondene 
med delt forvaltning vedtages sent. 

De covid-19-relaterede ændringer gør det muligt at reagere hurtigt, men 
skaber også udfordringer vedrørende forsvarlig økonomisk forvaltning i 
forbindelse med anvendelsen af midler 

2.32. For at hjælpe medlemsstaterne i deres bestræbelser på at håndtere de 
negative virkninger af covid-19-pandemien har EU øget fleksibiliteten og forenklet de 
administrative krav vedrørende anvendelse af midler fra de eksisterende ESI-fonde (jf. 
punkt 2.5). Disse foranstaltninger har gjort det lettere for medlemsstaterne at reagere 
hurtigt, men de kan også føre til en svækkelse af de etablerede kontrolsystemer, 
hvilket potentielt kan øge risikoen for fejl og uregelmæssigheder33. Vi har tidligere 
gjort opmærksom på behovet for at minimere risiciene med hensyn til 
regeloverholdelse og forsvarlig økonomisk forvaltning34. 

2.33. Finansieringen under genopretnings- og resiliensfaciliteten er til rådighed i 
meget kortere tid end finansieringen under fondene med delt forvaltning. 
Genopretnings- og resiliensfacilitetens støtteberettigelsesperiode begyndte med 
tilbagevirkende kraft den 1. februar 2020. Fristen for opfyldelse af delmål og mål er 
den 31. august 202635. I FFR-perioden skaber overlapningen mellem genopretnings- og 
resiliensfacilitetens og de andre EU-programmers anvendelsesområde og mål en risiko 

                                                      
33 Rapport fra IMF - Fiscal Affairs, 26. august 2020: COVID-19 Funds in Response to the 

Pandemic. 

34 Revisionsrettens udtalelse nr. 3/2020 (artikel 287, stk. 4, og artikel 322, stk. 1, litra a), TEUF) 
om forslag 2020/0054(COD) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår særlige 
foranstaltninger med henblik på at give ekstraordinær fleksibilitet med hensyn til 
anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på 
covid-19-udbruddet (2020/C 159/01), punkt 5, s. 2. 

35 Artikel 18, stk. 4, litra i), og artikel 20, stk. 5, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning 2021/241 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. 
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for dobbeltfinansiering, navnlig fordi faciliteten vil omfatte projekter, som potentielt er 
støtteberettigede under andre politikområder såsom samhørighed, transport, energi 
og forskning36. Vi noterer os, at Kommissionen er ved at fastlægge sin strategi for 
kontrol vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder kontrol af 
medlemsstaternes gennemførelse af faciliteten. 

EU-budgettets eksponering for finansielle risici  

SURE-instrumentet har øget EU-budgettets eksponering for finansielle 
risici 

2.34. EU-budgettets samlede eksponering for eventualforpligtelser - forpligtelser, 
der afhænger af en specifik fremtidig begivenhed - steg fra 90,5 milliarder euro ved 
udgangen af 2019 til 131,9 milliarder euro37 ved udgangen af 2020, en stigning på 
46 %. Dette skyldtes næsten udelukkende indførelsen af det europæiske instrument 
for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation 
(SURE-instrumentet)38, som medførte, at eksponeringsbeløbet ved udgangen af 2020 
blev forhøjet med 39,5 milliarder euro relateret til medlemsstaternes lånoptagelse (jf. 
tekstboks 2.11). Medlemsstaterne vil indtil 2022 kunne låne op til 100 milliarder euro 
under SURE-instrumentet til hastende covid-19-relaterede formål. Ved udgangen af 
2020 var der allerede lånt 39,5 milliarder euro. EU-budgettet garanterer disse lån. 
SURE-lånene øger den samlede eksponering, men de tilknyttede risici reduceres af 
sikkerhedsforanstaltninger indbygget i instrumentet, navnlig af et garantisystem, hvor 
alle medlemsstaterne stiller modgaranti for den risiko, der bæres af EU-budgettet, op 
til 25 milliarder euro. 

                                                      
36 Udtalelse nr. 6/2020, punkt 6, s. 5. 

37 EU's konsoliderede regnskab for 2020, bemærkning 4.1.1 og 4.1.2. 

38 Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument 
for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) 
som følge af covid-19-udbruddet. 
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Tekstboks 2.11 

EU-budgettets risikoeksponering pr. 31. december 2020, fordelt på 
kategorier 

  
Kilde: Revisionsretten, baseret på Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020, 
bemærkning 4.1.1 og 4.1.2. 
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2.35. Vi gennemgik Kommissionens rapporter om EU-budgettets eksponering for 
eventualforpligtelser39. Kommissionen anså EU-budgettets eksponeringsniveau for 
bæredygtigt ved udgangen af 2020. Vi analyserede arten af EU-budgettets eksponering 
i vores årsberetning for 201940 og konkluderede, at eksponeringen kunne anses for 
bæredygtig ved udgangen af 2019. Indførelsen af SURE-instrumentet udgør den 
væsentligste ændring i 2020 vedrørende risikoen for EU-budgettet. 

2.36. I 2020 beregnede Kommissionen, at EU-budgettets årlige risikoeksponering i 
2021 ville være på 14,1 milliard euro. Senere anmodede Irland og Portugal dog om at 
få udsat tilbagebetalinger af lån på i alt 9,7 milliarder euro med forfald i 2021 til senere 
år41. Dermed blev risikoen overført til senere år og EU-budgettets årlige risiko i 2021 
reduceret til 4,4 milliarder euro. I 2020 var den årlige risiko 4,5 milliarder euro. 

NGEU-instrumentet vil få stor indvirkning på den samlede eksponering 
fra 2021 og fremefter 

2.37. NGEU-instrumentet vil give EU mulighed for at handle hurtigt og kraftigt. 
Men det vil øge EU-budgettets samlede eksponering væsentligt med op til 
750 milliarder euro (i 2018-priser) i de kommende år. Jf. tekstboks 2.12. Nærmere 
bestemt vil 390 milliarder euro blive stillet til rådighed i form af tilskud og 
budgetgarantier, og op til 360 milliarder euro vil blive stillet til rådighed som lån til 
medlemsstaterne. Kommissionen vil på EU's vegne låne de nødvendige midler på de 
finansielle markeder. EU-budgettet vil garantere disse lån. Dette kan øge den samlede 
eksponering til ca. 940 milliarder euro. Som resultat vil Kommissionen stå med den 
                                                      
39 COM(2020) 677 - Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 

garantier, der dækkes over det almindelige budget - Status pr. 31. december 2019, ledsaget 
af Kommissionens arbejdsdokument SWD(2020) 241; den årlige rapport for 2019 om EU's 
finansielle struktur (punkt 16 i den interinstitutionelle aftale); COM(2020) 327 - Beretning 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten om Garantifonden for 
Aktioner i forhold til Tredjeland og forvaltningen heraf i 2019, ledsaget af Kommissionens 
arbejdsdokument SWD(2020) 136; COM(2020) 385 - Beretning fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten om administrationen af Den Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringers garantifond i 2019, ledsaget af Kommissionens 
arbejdsdokument SWD(2020) 162. 

40 Jf. vores årsberetning for 2019, punkt 2.22-2.34. 

41 COM(2020) 677 - Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
garantier, der dækkes over det almindelige budget - Status pr. 31. december 2019, ledsaget 
af Kommissionens arbejdsdokument SWD(2020) 241. 
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udfordring at skulle udvide sin administrative kapacitet med henblik på at sikre 
forsvarlig forvaltning af større kapitalmarkedstransaktioner end nogensinde før, 
herunder obligationsudstedelse og forvaltning af finansielle risici42. 

Tekstboks 2.12 

Sammenligning af EU-budgettets tidligere eksponering og dets 
mulige samlede eksponering fremover 

  
Kilde: Revisionsretten, baseret på COM(2020) 677 - Beretning fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet om garantier, der dækkes over det almindelige budget - Status pr. 
31. december 2019, Kommissionens arbejdsdokument SWD(2020) 241 og lovgivningen vedrørende 
NGEU og SURE. 

2.38. Den samlede eksponering er ikke ensbetydende med, at der på ét år kan 
gøres krav på hele beløbet. Vi bemærker også, at den øgede eksponering vedrørende 
NGEU-instrumentet efter planen skal opvejes af en midlertidig, særlig forhøjelse af 
loftet for egne indtægter på 0,6 % af BNI i den periode, hvor de forpligtelser, der 
indgås under NGEU-instrumentet, består.  

                                                      
42 Jf. vores analyse nr. 6/2020 - Risici, udfordringer og muligheder i forbindelse med EU's 

økonomipolitiske reaktion på covid-19-krisen, punkt 87. 
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Konklusioner og anbefalinger 

Konklusioner 

2.39. I 2020 blev forpligtelses- og betalingsbevillingerne næsten fuldt udnyttet. 
EU's budgetmyndighed besluttede at anvende særlige instrumenter til at indgå 
forpligtelser ud over FFR-loftet. Betalingerne lå et godt stykke under FFR-loftet. Jf. 
punkt 2.3 og 2.4. 

2.40. EU gjorde hurtigt brug af overførsler og ændringsbudgetter for at anvende 
budgettet til at reagere på covid-19-pandemien og yde støtte. Ved ændringsbudgetter 
blev der i alt tilført supplerende forpligtelsesbevillinger på 3,3 milliarder euro og 
supplerende betalingsbevillinger på 9,4 milliarder euro til covid-19-relaterede udgifter. 
Desuden lempede EU de eksisterende regler vedrørende ESI-fondene for at give 
medlemsstaterne mere likviditet og fleksibilitet. Jf. punkt 2.5 og 2.6. 

2.41. Kommissionen meddelte os, at der ved udgangen af 2020 under direkte og 
indirekte forvaltning var afsat 12,9 milliarder euro i forpligtelser til covid-19-relaterede 
formål. Vi konstaterede, at ca. 0,2 milliarder euro i covid-19-relaterede beløb ikke var 
medregnet i disse forpligtelser på 12,9 milliarder euro, selv om de var markeret som 
covid-19-relaterede i Kommissionens centrale regnskabssystem. Ifølge Kommissionen 
havde medlemsstaterne givet tilsagn om eller indgået kontrakter for yderligere 
34,2 milliarder euro under delt forvaltning, hvilket bragte de samlede EU-midler, der 
var afsat til covid-19-relaterede formål, op på 47,1 milliard euro. Kommissionen har 
endnu ikke offentliggjort en rapport om covid-19-relaterede udgifter. Jf. punkt 2.7 
og 2.8. 

2.42. De uindfriede forpligtelser steg til over 300 milliarder euro. Kommissionen 
anslår, at de vil holde sig forholdsvis stabilt på dette høje niveau indtil 2027 (NGEU ikke 
medregnet). De uindfriede forpligtelser vil dog stige, hvis tendensen fra 2016-2020 
fortsætter, så forpligtelserne forbliver høje, og betalingsanmodningerne er lavere end 
forventet på grund af forsinkelser i gennemførelsen. Jf. punkt 2.9-2.11. 

2.43. I FFR-perioden 2014-2020 blev forpligtelsesbevillingerne næsten fuldt 
udnyttet. Udnyttelsen af betalingsbevillingerne i disse syv år var imidlertid lavere end 
forventet fra 2016 og fremefter på grund af forsinkelser i gennemførelsen af ESI-
fondene. I alt lå betalingerne næsten 45 milliarder euro under FFR-loftet for 2014-
2020. Jf. punkt 2.12 og 2.16. 
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2.44. Absorptionshastigheden var lavere, end den var under den foregående FFR. 
Den gennemsnitlige kumulerede absorption nåede kun op på [55 %]. Absorptionen 
varierede betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Der er en risiko for, at ikke alle 
de 209 milliarder euro fra ESI-fondene, der stadig er til rådighed for medlemsstaterne, 
vil blive absorberet. Jf. punkt 2.17-2.20. 

2.45. Forsinkelser i vedtagelsen af den nødvendige lovgivning og den generelt 
langsomme absorption af midler fra ESI-fondene i 2014-2020 kan føre til forsinkelser i 
gennemførelsen af fondene med delt forvaltning under FFR for 2021-2027. De 
covid-19-relaterede foranstaltninger har gjort det lettere for medlemsstaterne at 
reagere hurtigt på pandemien, men der er en risiko for, at der ikke er tilstrækkelige 
administrative ressourcer til at forvalte den væsentlige stigning hidrørende fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten parallelt med den nye FFR og den gamle FFR. 
Risikoen er særlig høj i de første år af den nye FFR og kan føre til yderligere 
forsinkelser, svækkelse af kontrolsystemerne, uregelmæssigheder og uforsvarlig 
økonomisk forvaltning. Jf. punkt 2.21-2.33. 

2.46. Som følge af indførelsen af NGEU-instrumentet og SURE-instrumentet vil EU-
budgettets eksponering stige væsentligt til ca. 940 milliarder euro i de kommende år. 
Efter planen skal den øgede eksponering opvejes af, at EU's finansieringskapacitet øges 
ved en midlertidig forhøjelse af loftet for egne indtægter. Jf. punkt 2.34-2.38. 

Anbefalinger 

Anbefaling 2.1 - Rapportering om EU-midler anvendt til 
covid-19-relaterede formål  

For at muliggøre en omfattende rapportering af forpligtelser og udgiftsførte beløb 
vedrørende covid-19-pandemien - herunder tilsagn givet og kontrakter indgået i 2020 - 
bør Kommissionen standardisere registreringen af EU-budgetudgifter til 
covid-19-relaterede formål og rapportere herom til budgetmyndigheden mindst en 
gang om året, så længe det anses for nødvendigt. 

Tidsramme: inden udgangen af 2021. 
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Anbefaling 2.1 - Gradvis reduktion af de uindfriede forpligtelser 

Med henblik på gradvis at reducere de samlede uindfriede forpligtelser i de kommende 
år bør Kommissionen analysere de faktorer, der bidrager til udviklingen i de uindfriede 
forpligtelser, og på grundlag af resultaterne træffe de nødvendige foranstaltninger. 

Tidsramme: inden udgangen af 2023. 

Anbefaling 2.3 - Fremme af forsvarlig anvendelse af EU-
finansiering 

I lyset af de betydelige stigninger i mængden og typerne af EU-finansiering, der er til 
rådighed i de kommende år - herunder de resterende beløb fra den foregående FFR-
periode - bør Kommissionen træffe foranstaltninger til at sikre, at de nationale 
myndigheder har adgang til yderligere rådgivningsstøtte, og dermed fremme 
medlemsstaternes forsvarlige anvendelse af disse midler. 

Tidsramme: inden udgangen af 2022. 
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Indledning 
3.1. Dette kapitel præsenterer vores revisionsresultater vedrørende indtægterne,
som omfatter både egne indtægter og andre indtægter. Indtægternes fordeling i 2020 
vises i tekstboks 3.1. 

Tekstboks 3.1 

Indtægter - fordeling i 2020(*) 

Indtægter i alt 2020(**): 174,3 milliarder euro 
(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 10). 
(**) Dette beløb repræsenterer EU's faktiske budgetindtægter. Beløbet på 224,0 milliarder euro i 
resultatopgørelsen er beregnet ved hjælp af periodiseret regnskabsføring. 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

Egne indtægter baseret på 
bruttonationalindkomsten 

123,0 (70,6 %)
Traditionelle egne 
indtægter 
19,9 (11,4 %)

Momsbaserede egne 
indtægter 
17,2 (9,9 %)

Bidrag og tilbagebetalinger 
forbundet med EU-aftaler og
-programmer
8,2 (4,7 %)

Overskud fra 
foregående 
regnskabsår 
3,2 (1,8 %)

Andre indtægter 
2,8 (1,6 %)

174,3 
milliarder 

euro 

(milliarder euro)
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Kort beskrivelse 

3.2. De fleste indtægter (92 %) kommer fra de tre kategorier af egne indtægter1:

a) Egne indtægter baseret på bruttonationalindkomsten (BNI) udgør 70,6 % af EU's
indtægter og bruges til at skabe balance på EU-budgettet, når indtægterne fra alle
andre kilder er beregnet. Hver medlemsstat bidrager proportionelt på grundlag af
sin BNI.

b) Traditionelle egne indtægter (TEI) udgør 11,4 % af EU's indtægter. De omfatter
de toldafgifter på importerede varer, som medlemsstaterne inkasserer. 80 % af
det samlede beløb går til EU-budgettet, og medlemsstaterne tilbageholder 20 %
til dækning af inkasseringsomkostningerne.

c) Momsbaserede egne indtægter udgør 9,9 % af EU's indtægter. Medlemsstaternes
bidrag til denne indtægt beregnes ved at anvende en ensartet sats på deres
harmoniserede momsgrundlag.

3.3. Indtægterne omfatter også beløb modtaget fra andre kilder. Den væsentligste
del af disse kilder er bidrag og tilbagebetalinger forbundet med EU-aftaler og 
-programmer (4,7 % af EU's indtægter) såsom indtægter vedrørende den
efterprøvende regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL og tredjelandes bidrag til EU-
programmer og -aktiviteter2.

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

3.4. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i
bilag 1.1, opnåede vi sikkerhed for vores revisionserklæring om indtægterne ved at 
vurdere centrale udvalgte systemer, suppleret med test af transaktioner. Vores mål var 
at bidrage til den samlede revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1. Vi undersøgte 
følgende vedrørende indtægterne i 2020: 

a) Vi undersøgte en stikprøve på 55 indtægtsordrer fra Kommissionen. Stikprøven
var udformet, så den var repræsentativ for samtlige indtægtskilder.

1 Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske 
Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), artikel 2. 

2 Jf. analyse nr. 3/2021 "Finansielle bidrag fra lande uden for EU til EU og medlemsstaterne". 
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b) Vi undersøgte følgende systemer i Kommissionen:

i) systemerne til sikring af, at medlemsstaternes BNI- og momsdata udgør et
passende grundlag for beregning og inkassering af deres bidrag til EU's egne
indtægter3

ii) systemerne til forvaltning af traditionelle egne indtægter og sikring af, at
medlemsstaterne har effektive systemer til at inkassere og rapportere de
korrekte TEI-beløb og stille dem til rådighed

iii) systemerne til forvaltning af bøder og strafgebyrer

iv) systemerne til beregning af beløbene fra korrektionsmekanismerne.

c) Vi undersøgte TEI-regnskabssystemerne i tre medlemsstater (Spanien, Frankrig og
Nederlandene), som blev udvalgt både på grund af de toldbeløb, de havde
opkrævet, og på grundlag af vores risikovurdering.

d) Vi undersøgte pålideligheden af oplysningerne om den formelle rigtighed i
GD BUDG's og Eurostats årlige aktivitetsrapporter.

3.5. Der er risiko for, at importører enten ikke anmelder toldafgifter eller anmelder
dem fejlagtigt til de nationale toldmyndigheder. "Toldgabet"4, dvs. de unddragne 
beløb, der ikke registreres i medlemsstaternes TEI-regnskabssystemer, er ikke omfattet 
af vores revisionserklæring om indtægterne. Men da toldgabet kan påvirke de 
toldafgifter, medlemsstaterne fastlægger, vurderede vi for andet år i træk de EU-
foranstaltninger, der er truffet for at mindske gabet og begrænse risikoen for, at de 
traditionelle egne indtægter ikke er fuldstændige. 

3 Vores udgangspunkt var de aftalte BNI-data og det harmoniserede momsgrundlag, som 
medlemsstaterne havde udarbejdet. Vi foretog ikke direkte test af de statistikker og data, 
Kommissionen og medlemsstaterne havde produceret. 

4 Forskellen mellem den teoretiske importtold, der burde inkasseres for økonomien som 
helhed, og den faktisk inkasserede importtold. 
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3.6. I den forbindelse undersøgte vi resultaterne af de opfølgende TEI-inspektioner,
som Kommissionen havde foretaget af medlemsstaternes toldkontrolstrategier til 
imødegåelse af risikoen for, at indførsler værdiansættes for lavt5 Vi gjorde også brug af 
resultaterne fra vores nylige særberetning om toldkontrol6, hvor vi undersøgte, om 
den nye risikostyringsramme, som Kommissionen har indført i samarbejde med 
medlemsstaterne, sikrer en ensartet anvendelse af toldkontrol med henblik på at 
beskytte EU's finansielle interesser. 

5 Jf. også punkt 3.14 i vores årsberetning for 2019. 

6 Jf. særberetning nr. 4/2021 "Toldkontrol: Utilstrækkelig harmonisering skader EU's 
finansielle interesser". 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
3.7. Dette afsnit præsenterer vores bemærkninger om indtægtstransaktionernes
formelle rigtighed. Vi har baseret vores konklusion om den formelle rigtighed af de 
transaktioner, der ligger til grund for EU-regnskabet, på vores vurdering af 
Kommissionens systemer til beregning og inkassering af indtægter7. Vores 
undersøgelse af en stikprøve på 55 indtægtsordrer viste, at ingen var behæftede med 
kvantificerbare fejl. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 3.1. 

7 Jf. punkt 10 i bilag 1.1. 
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Undersøgelse af elementer i de interne 
kontrolsystemer 
3.8. Som forklaret i punkt 3.4 udvalgte vi en række systemer til undersøgelse.
Bemærkningerne om disse systemer påvirker ikke vores samlede erklæring uden 
forbehold om den formelle rigtighed af EU's indtægter (jf. kapitel 1). De påpeger 
imidlertid vedvarende svagheder med hensyn til effektiviteten af kontrolsystemerne i 
både Kommissionen og medlemsstaterne. De væsentligste svagheder vedrører 
Kommissionens afslutning af BNI-kontrolcyklussen og pålideligheden af Nederlandenes 
TEI-opgørelser. 

Muligheden for at ændre BNI-data i ti år skaber budgetmæssig 
usikkerhed 

3.9. Kommissionen undersøger som led i sin flerårige BNI-kontrolcyklus, hvorvidt de
procedurer, medlemsstaterne anvender til at udarbejde deres nationalregnskaber, er i 
overensstemmelse med ENS 20108, og hvorvidt BNI-dataene er sammenlignelige, 
pålidelige og fuldstændige9. I 2020 afsluttede Kommissionen sin kontrolcyklus 
vedrørende BNI-dataene om egne indtægter fra 201010 og fremefter for alle 
medlemsstater undtagen Frankrig, hvor kontrollen blev forsinket på grund af den 
utilfredsstillende beskrivelse af udarbejdelsesprocedurerne for landets BNI-oversigt. 
Dette omtalte vi også i vores seneste årsberetninger11 Dette skaber usikkerhed med 

8 ENS 2010 (det europæiske national- og regionalregnskabssystem) er EU's internationalt 
kompatible regnskabssystem. Det bruges til at give en systematisk og detaljeret beskrivelse 
af en økonomi. Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 
2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 
(EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1). 

9 Jf. artikel 5 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om 
harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (EUT L 181 
af 19.7.2003, s. 1). Forordningen blev erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/516 af 19. marts 2019 om harmonisering af 
bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 
89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (BNI-
forordningen), navnlig artikel 5, stk. 2 (EUT L 91 af 29.3.2019, s. 19). 

10 For Kroatien startede den periode, for hvilken dataene kan ændres, i 2013. 

11 Jf. punkt 4.18 i vores årsberetning for 2018 og punkt 3.21 i vores årsberetning for 2019. 
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hensyn til beregningen af både Frankrigs og de øvrige medlemsstaters fremtidige 
bidrag. 

3.10. På baggrund af den afsluttede kontrolcyklus tog Kommissionen et stort antal
BNI-forbehold vedrørende specifikke udarbejdelsesprocedurer, som burde forbedres i 
medlemsstaterne12 (jf. bilag 3.2). Med undtagelse af forbeholdet vedrørende 
globaliseringens indvirkning på BNI (jf. punkt 3.11) giver disse forbehold mulighed for 
at ændre medlemsstaternes statistiske data i ti år13. Dette øger i væsentlig grad den 
budgetmæssige usikkerhed for medlemsstaterne med hensyn til deres BNI-baserede 
bidrag. Vi har tidligere omtalt dette forhold14. 

Globaliseringens indvirkning på BNI adresseres ikke 
tilstrækkeligt 

3.11. Med hensyn til BNI-forbeholdet vedrørende globaliseringens indvirkning,
som giver mulighed for at inkorporere et mere præcist skøn over multinationale 
selskabers forsknings- og udviklingsaktiver15, begrænsede Kommissionen den periode, 
for hvilken dataene kan ændres, ved at fastsætte 2018 som det første år. 
Kommissionen adresserer således medlemsstaternes problemer med at indhente data 
for tidligere år fra multinationale selskaber, men begrænsningen svækker 
sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af medlemsstaternes BNI 
for årene 2010-2017. Denne begrænsning er ikke i overensstemmelse med EU-
reglerne16 om beregning af de BNI-baserede egne indtægter. 

12 Transaktionsspecifikke og tværgående forbehold, som erstattede processpecifikke 
forbehold. 

13 EU-lovgivningen om beregningen af egne indtægter giver mulighed for at justere BNI-data 
for et givet regnskabsår frem til år n+4. Perioden kan forlænges ud over de fire år ved at 
tage BNI-forbehold i tilfælde, hvor der er behov for at forbedre datakvaliteten. 

14 Jf. punkt 68-70 og anbefaling 2 i særberetning nr. 11/2013 "Sikring af rigtige data 
vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret 
tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol" og punkt 4.9 og 4.10 samt 
anbefaling 1 i vores årsberetning for 2014. 

15 Jf. punkt 3.20 i vores årsberetning for 2019. 

16 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og 
proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra 
moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, 
s. 39), artikel 10b, stk. 4.
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Trods forbedringer er antallet af momsforbehold og 
udestående TEI-punkter stadig højt 

3.12. Vi undersøgte processen for Kommissionens kontrol af beregningen af
momsgrundlaget og de traditionelle egne indtægter og har udarbejdet en oversigt over 
de udestående forbehold og punkter, Kommissionen har fastsat på grundlag af de 
påviste svagheder (jf. bilag 3.2). Sammenlignet med sidste år steg antallet af 
momsforbehold fra 95 til 104 (9 %), mens antallet af udestående TEI-punkter faldt fra 
356 til 326 (8 %). Samtidig noterede vi os, at medlemsstaterne havde gjort gode 
fremskridt med hensyn til at afhjælpe svagheder konstateret i de foregående år, og at 
dette havde ført til ophævelse af momsforbehold og afslutning af udestående TEI-
punkter, men der er stadig mange svagheder, der ikke er afhjulpet. 

Vedvarende svagheder i medlemsstaters TEI-regnskabsføring og 
-forvaltning

3.13. Vi undersøgte, hvordan tre medlemsstater (Spanien, Frankrig og
Nederlandene) udarbejder deres opgørelser over inkasserede og endnu ikke 
inkasserede toldafgifter17, og efter hvilke procedurer de forvalter de traditionelle egne 
indtægter, der skal betales til EU-budgettet (jf. bilag 3.3). Vores vurdering af 
medlemsstaternes centrale interne kontrolsystemer vedrørende TEI vises i figur 3.1. 

17 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2018/194 af 8. februar 2018 om 
modeller for regnskabsopgørelser for fordringer på egne indtægter og en formular til 
indberetning af uinddrivelige fordringer svarende til fordringer på egne indtægter i henhold 
til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 (EUT L 36 af 9.2.2018, s. 20). 
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Figur 3.1 - Vurdering af de centrale interne kontrolsystemer vedrørende 
TEI i de udvalgte medlemsstater 

Kilde: Revisionsretten. 

3.14. Vi konstaterede ingen væsentlige problemer vedrørende udarbejdelsen af
TEI-opgørelserne (over både inkasserede og endnu ikke inkasserede toldafgifter) i 
Frankrig. I de to andre undersøgte medlemsstater konstaterede vi imidlertid, at der 
stadig var nogle svagheder, som vi tidligere havde konstateret (jf. tekstboks 3.2). 

TEI-bidrag i 2020

NederlandeneFrankrig Spanien

Udarbejdelse af TEI-
opgørelser

Forvaltning af 
inkasserede 
toldafgifter

Forvaltning af ikke
inkasserede 
toldafgifter

Ikke effektivGenerelt effektiv Delvis effektiv

1,7 milliarder euro, 
8 % af de samlede 

TEI 3,1 milliard euro, 
16 % af de samlede 

TEI

1,3 milliarder euro, 
7 % af de samlede 

TEI
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Tekstboks 3.2 

Vedvarende svagheder i de nationale kontrolsystemer vedrørende 
udarbejdelsen af TEI-opgørelser 

Spanien 

I vores årsberetning for 201818 påpegede vi, at der i de spanske opgørelser over 
inkasserede toldafgifter var foretaget manuelle posteringer for at kompensere for 
automatiske posteringer genereret af IT-systemet. Vi konstaterede, at de beløb, 
der blev stillet til rådighed for EU-budgettet, ukorrekt var blevet reduceret med en 
halv million euro på grund af en uautoriseret manuel intervention. 

Vi noterede os, at der var sket forbedringer med hensyn til at opdage og korrigere 
fejlagtige automatiske posteringer, men bemærkede, at eftersom IT-systemet er 
uændret, er der stadig samme risiko for ukorrekt udarbejdelse af de spanske TEI-
opgørelser. 

Nederlandene 

Siden 201319 har vi flere gange rapporteret, at vi ikke kunne foretage en 
tilstrækkelig vurdering af pålideligheden af de nederlandske opgørelser (herunder 
opgørelserne over inkasserede og endnu ikke inkasserede toldafgifter), fordi IT-
systemet på toldområdet ikke gav os mulighed for at fastlægge et revisionsspor. 
På grund af disse begrænsninger i IT-systemet kunne de nationale 
toldmyndigheder heller ikke give sikkerhed for, at de i behørigt omfang 
begrænsede risikoen for dobbelt registrering af ikke inkasserede toldafgifter, og at 
delvise betalinger fra debitorer blev fordelt korrekt på traditionelle egne 
indtægter og nationale indtægter. 

De nederlandske myndigheder meddelte os i 2017, at disse problemer ville være 
løst i marts 2018, men de findes stadig tre år senere. 

3.15. I 2020 foretog Kommissionen en mere dybtgående undersøgelse af de
systemer, som de nationale toldmyndigheder bruger til at udarbejde TEI-opgørelser. 
Undersøgelsen omfattede ti medlemsstater, og Kommissionen vurderede, at 
pålideligheden af opgørelserne var delvis tilfredsstillende i seks medlemsstater20 og 
generelt tilfredsstillende i fire21. 

18 Jf. punkt 4.9 og tekstboks 4.2 i vores årsberetning for 2018. 

19 Jf. punkt 2.17 i vores årsberetning for 2013 og punkt 4.14 i vores årsberetning for 2017. 

20 Bulgarien, Frankrig, Malta, Portugal, Slovakiet og Sverige. 

21 Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Polen. 
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3.16. Ligesom i de foregående år22 konstaterede vi svagheder i forvaltningen af de
fastlagte toldafgifter, som de nationale myndigheder endnu ikke havde inkasseret. 

3.17. I de reviderede medlemsstater konstaterede vi forsinkelser med hensyn til
anmeldelse og/eller bogføring af toldskyld (Frankrig og Nederlandene) og med hensyn 
til inddrivelse af sådanne fordringer (Spanien, Frankrig og Nederlandene) samt for sen 
afskrivning af uinddrivelige afgifter i regnskaberne (Nederlandene). Kommissionen 
opdager og rapporterer fortsat mangler på dette område, selv om den har givet 
medlemsstaterne yderligere vejledning om forvaltningen af disse afgifter. 

Der mangler systematisk overvågning af importdata, og 
toldkontrollen er ikke tilstrækkelig harmoniseret på EU-plan 

3.18. I vores særberetning fra 2021 om toldkontrol bemærkede vi, at
Kommissionen ikke systematisk har foretaget en EU-dækkende analyse af data om EU's 
samlede import for at afdække finansielle risici på toldområdet23. Dette fik vi 
bekræftet ved vores opfølgning på den anbefaling, vi fremsatte i vores årsberetning for 
2017 (jf. bilag 3.4). Den utilstrækkelige overvågning af importdata på EU-plan 
undergraver effektiviteten af den risikostyring, der ligger til grund for 
medlemsstaternes udvælgelse af importangivelser til toldkontrol. 

3.19. Vi anerkendte i vores særberetning, at Kommissionens risikostyringsramme
er et vigtigt skridt hen imod ensartet anvendelse af toldkontrollen, men vi 
konkluderede, at den ikke sikrer tilstrækkelig harmonisering af kontroludvælgelsen på 
medlemsstatsniveau til at beskytte EU's finansielle interesser24. Dette skyldes 
hovedsagelig svagheder i udformningen af rammen på EU-plan, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at gennemføre den på meget forskellige måder. Vi bemærkede, at 
Kommissionen under sine opfølgende TEI-inspektioner i medlemsstaterne fortsat 
konstaterede svagheder i og forskelle mellem de forskellige nationale kontrolstrategier 
til imødegåelse af risikoen for, at indførsler værdiansættes for lavt (jf. tekstboks 3.3). 

22 Jf. f.eks. punkt 3.9 i vores årsberetning for 2019, punkt 4.10 i vores årsberetning for 2018 og 
punkt 4.15 i vores årsberetning for 2017. 

23 Jf. særberetning nr. 4/2021 "Toldkontrol: Utilstrækkelig harmonisering skader EU's 
finansielle interesser", punkt 33. 

24 Samme, punkt 62. 
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Tekstboks 3.3 

Kommissionen vurderer, at medlemsstaternes kontrolstrategier til 
imødegåelse af værdiansættelsesrisikoen samlet set stadig er 
utilstrækkelige 

I 2018 og 2019 gennemførte Kommissionen TEI-inspektioner af samtlige 
medlemsstaters toldkontrolstrategier til imødegåelse af risikoen for, at indførsler 
værdiansættes for lavt. Den vurderede, at den nationale kontrolstrategi enten var 
delvis tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende i 24 af de 28 medlemsstater25. Vi 
gennemgik dens opfølgende inspektioner fra 2019 og 2020, som viste, at tre 
medlemsstater og Det Forenede Kongerige havde forbedret deres kontrolstrategi 
(fra ikke tilfredsstillende til delvis tilfredsstillende). Samlet set er situationen er 
dog stadig utilfredsstillende. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på Kommissionens rapporter om dens TEI-inspektioner. 

25 Jf. punkt 3.13 og 3.14 i vores årsberetning for 2019. 
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Årlige aktivitetsrapporter 
3.20. Oplysningerne i de årlige aktivitetsrapporter for 2020 fra GD BUDG og
Eurostat bekræftede generelt vores revisionsresultater og konklusioner. GD BUDG's 
årlige aktivitetsrapport omtalte imidlertid ikke de svagheder, som vi konstaterede 
vedrørende udarbejdelsen af TEI-opgørelser over inkasserede og endnu ikke 
inkasserede toldafgifter i Nederlandene (jf. tekstboks 3.2). 

3.21. For femte år i træk har GD BUDG opretholdt forbeholdet om, at de TEI-beløb,
der blev overført til EU-budgettet, er unøjagtige, fordi tekstiler og sko importeret fra 
Kina blev værdiansat for lavt i perioden fra 2011 til 2017. Forbeholdet blev første gang 
taget i 2016, da de TEI-tab, der kunne tilskrives Det Forenede Kongerige, blev 
kvantificeret, og det blev siden udvidet til at omfatte andre medlemsstater i 2018, 
uden kvantificering. 

3.22. Der afventes dom fra Den Europæiske Unions Domstol i Kommissionens
traktatbrudssag mod Det Forenede Kongerige vedrørende TEI-tab som følge af disse 
for lavt værdiansatte indførsler fra Kina. Det sidste skridt i sagen var Domstolens 
retsmøde den 8. december 2020. De samlede potentielle tab som følge af ovennævnte 
forbehold er bogført som tilgodehavender i Den Europæiske Unions konsoliderede 
regnskab for 2020 og beløber sig til 2,1 milliard euro i hovedstol. Der er også bogført 
1,6 milliarder euro i renter, fordi en stor andel af den anslåede told, der går tilbage til 
2011, ikke er blevet stillet til rådighed. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

3.23. Det samlede revisionsbevis indikerer, at fejlforekomsten i indtægterne ikke
var væsentlig. De indtægtsrelaterede systemer, som vi undersøgte, var generelt 
effektive. Vi konstaterede imidlertid, at de centrale interne TEI-kontroller, som vi 
vurderede i visse medlemsstater, og afslutningen af BNI-kontrolcyklussen, som vi 
vurderede i Kommissionen, kun var delvis effektive på grund af vedvarende svagheder 
(jf. punkt 3.9-3.17). 

3.24. Vi konstaterede også, at medlemsstaternes kontrol med henblik på at
mindske toldgabet er behæftet med betydelige svagheder, der kræver EU-handling. 
Disse svagheder påvirker ikke vores revisionserklæring om indtægterne, da de ikke 
vedrører de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, men de skaber en risiko 
for, at de traditionelle egne indtægter er ufuldstændige. I vores nylige særberetning 
om toldkontrol anbefalede vi forbedringer på dette område26 (jf. punkt 3.18 og 3.19). 

Anbefalinger 

3.25. Bilag 3.4 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de
to anbefalinger i vores årsberetning for 2017 og de to anbefalinger i vores årsberetning 
for 2018, som skulle gennemføres senest ved udgangen af 2020. Kommissionen havde 
gennemført én anbefaling i de fleste henseender, og tre var gennemført i de nogle 
henseender. 

3.26. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og
konklusioner vedrørende 2020 fremsætter vi følgende anbefalinger: 

26 Jf. særberetning nr. 4/2021 "Toldkontrol: Utilstrækkelig harmonisering skader EU's 
finansielle interesser", anbefaling 1 "Styrkelse af den ensartede anvendelse af 
toldkontrollen" og anbefaling 2 "Udvikling og gennemførelse af en fuldt udbygget analyse- 
og koordineringskapacitet på EU-niveau". 
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Anbefaling 3.1 - Gennemgang og ajourføring af kontroltilgangen 
med henblik på at forkorte den periode, hvor BNI-data kan 
ændres 

Vi anbefaler, at Kommissionen gennemgår og ajourfører sin tilgang til at kontrollere 
medlemsstaternes BNI-data i fremtidige flerårige cyklusser med henblik på yderligere 
at strømline processen og forkorte den periode, hvor BNI-data kan ændres efter 
afslutningen af cyklussen. 

Tidsramme: inden udgangen af 2024 (afslutningen af den aktuelle kontrolcyklus). 

Anbefaling 3.2 - Yderligere nødvendige foranstaltninger med 
henblik på tilstrækkelig adressering af globaliseringens 
indvirkning på BNI 

a) Vi anbefaler, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes
statistikmyndigheder fortsat forbedrer nationalregnskabernes registrering af
globaliseringens indvirkning med henblik på at adressere BNI-forbeholdet
desangående for årene fra og med 2018.

b) Hvis ophævelsen af ovennævnte forbehold vedrørende nationalregnskaberne får
væsentligt forskellige konsekvenser for medlemsstaterne, bør Kommissionen
revurdere kvaliteten af BNI-dataene for de foregående år med henblik på at
underrette budgetmyndigheden om de resulterende reviderede statistikkers
mulige betydning for indtægtsbudgettet siden 2010.

Tidsramme: medio 2023. 

Anbefaling 3.3 - Pålideligheden af de nederlandske TEI-
opgørelser 

Vi anbefaler, at Nederlandene sikrer pålideligheden af landets månedlige og 
kvartalsvise TEI-opgørelser ved at afhjælpe de aktuelle svagheder i IT-toldsystemet på 
toldområdet med hensyn til manglende revisionsspor, risiko for dobbeltregistreringer 
og ukorrekt fordeling af delvise betalinger. 

Tidshorisont: inden udgangen af 2022. 
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Bilag 

Bilag 3.1 - Resultaterne af testen af transaktioner vedrørende 
indtægter 

2020 2019 

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR 

Transaktioner i alt 55 55 

ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL 

Anslået fejlforekomst 
Uden 

væsentlig 
fejlforekomst 

Uden 
væsentlig 

fejlforekomst 

Kilde: Revisionsretten. 
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Bilag 3.2 - Antal udestående BNI-forbehold, momsforbehold og 
TEI-punkter pr. 31.12.2020 

 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen27. 

                                                      
27 Tallene for BNI-forbehold omfatter kun transaktionsspecifikke forbehold vedrørende data 

udarbejdet fra og med 2010 i specifikke komponenter i medlemsstaternes 
nationalregnskaber. Der er også fem tværgående specifikke forbehold vedrørende samtlige 
medlemsstater og Det Forenede Kongerige, et processpecifikt BNI-forbehold vedrørende 
Det Forenede Kongeriges BNI-data for 2016-2020 og ét generelt forbehold vedrørende 
Frankrig. 
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Bilag 3.3 - Processen for udarbejdelse af TEI-opgørelser over 
toldafgifter (inkasserede og endnu ikke inkasserede) og 
bogføring af disse i EU's regnskab og budget 

Kilde: Revisionsretten, baseret på gældende EU-lovgivning og -regler. 

Økonomiske aktører
Forelægger importangivelser for de nationale toldmyndigheder

Betaler eventuelle toldafgifter
Importerer varerne på EU-markedet

Omfattet af 
revisionserklæringen  
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Medlemsstaterne
Fastlægger, bogfører og inkasserer 

toldafgifterne
Indberetter til Kommissionen 

Månedlig opgørelse 
over de inkasserede toldafgifter

Medlemsstaterne
Betaler 80 % af de inkasserede 

toldafgifter (TEI) 
til EU-budgettet

EU's regnskab og budget
Bogføres i regnskabet som modtagne 

indtægter
Tilføres det årlige EU-budget 

Kvartalsopgørelse 
over de endnu ikke inkasserede 

toldafgifter

Medlemsstaterne
Træffer alle nødvendige foranstaltninger 

til at sikre gældsinddrivelse
Forvalter de endnu ikke inkasserede 

toldafgifter

EU's regnskab
Bogføres i regnskabet som indtægter, 
der skal modtages (tilgodehavender)



Bilag 3.4 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

Opfølgning på tidligere anbefalinger om indtægter 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2017 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Traditionelle egne indtægter 
Anbefaling 1: 
senest ved udgangen af 2020 forbedrer sin 
overvågning af importstrømme, bl.a. via en bredere 
anvendelse af dataminingteknikker med henblik på at 
analysere usædvanlige mønstre og årsagerne til disse, 
og omgående reagerer for at sikre, at de skyldige 
beløb i traditionelle egne indtægter stilles til rådighed. 

X 

Momsbaserede egne indtægter 
Anbefaling 2: 
senest ved udgangen af 2019 gennemgår den 
eksisterende kontrolramme og på bedre vis 
dokumenterer, hvordan den anvendes til at 
kontrollere medlemsstaternes beregninger af de 
vægtede gennemsnitsmomssatser, der bruges til at 
fastlægge de harmoniserede momsgrundlag. 

X 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
senest ved udgangen af 2020 gennemfører en mere 
struktureret og dokumenteret risikovurdering med 
henblik på planlægningen af sine inspektioner 
vedrørende traditionelle egne indtægter, som bl.a. 
omfatter en analyse af hver enkelt medlemsstats 
risikoniveau og af risici i forbindelse med 
udarbejdelsen af A- og B-regnskabet. 

  X    

Anbefaling 2: 
senest ved udgangen af 2020 styrker omfanget af sin 
månedlige og kvartalsvise kontrol af opgørelser over 
traditionelle egne indtægter ved at foretage en mere 
indgående analyse af usædvanlige ændringer med 
henblik på at sikre en hurtig reaktion på potentielle 
usædvanlige forhold. 

  X    

Kilde: Revisionsretten. 
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Bemærkninger om vores analyse af de fremskridt, der er sket: 

Årsberetningen for 2017 

Anbefaling 1: 

Kommissionen (GD BUDG) anvender i øjeblikket THESEUS- og Surveillance II-databaserne til at overvåge tendenserne vedrørende for lav værdiansættelse i 
medlemsstaterne. I december 2020 oprettede GD BUDG et nyt dataanalyseteam, der skal yde støtte vedrørende toldpolitiske beslutninger og håndhævelsesstrategien. 
Teamets ansvarsområder, dataanalysernes hyppighed og anvendelsen af disse analyser er dog endnu ikke fastlagt. 

Kommissionen (GD TAXUD) er begyndt at indføre adskillige værktøjer, der vil forbedre analysen af data om importstrømme. Kommissionen mener dog, at overvågningen af 

disse strømme først vil blive forbedret væsentligt, når Surveillance III-databasen tages i brug28, hvilket ikke forventes at ske før januar 2023. 

I 2019 afsatte Kommissionens tjenestegrene (GD BUDG, GD TAXUD og OLAF) sammen ressourcer til at gennemføre et pilotprojekt vedrørende fælles analysekapacitet med 
det formål at undersøge anvendeligheden af datamining- og dataanalyseteknikker. En opfølgning på dette tiltag er undervejs. 

I september 2020 offentliggjorde Kommissionen sin toldhandlingsplan (for årene 2020-2024), som omfatter udvikling af dataanalyse på EU-plan. Vi har fået at vide, at 
Kommissionen forventer at gennemføre vores anbefaling fuldt ud inden udgangen af 2022. 

Anbefaling 2: 

Kommissionen (GD BUDG) ændrede sine procedurer for kontrol af medlemsstaternes beregninger af den vægtede gennemsnitlige momssats. Dette har forbedret 
kontrollernes gennemsigtighed, sporbarhed og kontinuitet. Vi konstaterede imidlertid, at vurderingen af, hvordan potentielle svagheder i nationalregnskaberne (omfattet af 
generelle BNI-forbehold) kan indvirke på beregningen af den vægtede gennemsnitlige momssats, ikke er dokumenteret korrekt. 

Årsberetningen for 2018 

Anbefaling 1: 

Vi glæder os over den yderligere formalisering af den risikovurdering, som Kommissionen (GD BUDG) indførte med henblik på planlægningen af sine TEI-inspektioner. Vi 
noterede os imidlertid, at risikovurderingsrammen stadig ikke viser vurderingen af hver enkelt medlemsstats risikoniveau. Udvælgelsen af emneområder til TEI-inspektioner 
er endnu ikke baseret på en bredere vurdering af de toldrelaterede risici, herunder af deres effekt og sandsynlighed. 

                                                      
28 Jf. tekstboks 3.2 i vores årsberetning for 2019. 
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Anbefaling 2: 

Kommissionens (GD BUDG's) månedlige og kvartalsvise kontrol af opgørelser over inkasserede og endnu ikke inkasserede toldafgifter (A- og B-regnskaber) med henblik på 
at opdage usædvanlige tendenser, blev ikke udvidet som angivet i vores anbefaling. Kontrollen er generelt fortsat begrænset til efterprøvelse af overensstemmelsen 
mellem de månedlige og de kvartalsvise TEI-opgørelser. Analysen af disse opgørelser bruges også til at forberede de årlige TEI-inspektioner. I 2020 begyndte Kommissionen 
(GD BUDG) at foretage ad hoc-inspektioner og skrivebordsrevisioner som reaktion på nye tendenser med indvirkning på TEI-forvaltningen, f.eks. risiciene vedrørende for 
lavt værdiansatte indførsler i nogle medlemsstater. 
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Kapitel 4 

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 
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Indledning 
4.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
underudgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse". Tekstboks 4.1 
giver en oversigt over de vigtigste aktiviteter og udgifter under dette 
underudgiftsområde i 2020. 

Tekstboks 4.1 

FFR-underudgiftsområde 1a "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" - fordeling i 2020 

Andre aktioner og 
programmer 
3,4 (14,1 %)

Rummet 
1,6 (6,5 %)

Transport og energi 
2,4 (10,2 %)

Uddannelse, ungdom 
og idræt  
3,1 (12,8 %)

Forskning 
13,6 (56,4 %)

Konkurrenceevne 
24,1 
(13,9 %)

2020-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres 

(milliarder euro)

173,3
milliarder 

euro 
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

Kort beskrivelse 

4.2. De programmer, der finansieres under "Konkurrenceevne for vækst og
beskæftigelse", er forskelligartede og sigter mod at fremme et inklusivt samfund, 
stimulere vækst, styrke forskning, udvikling og innovation og skabe beskæftigelse i EU. 

4.3. Hovedprogrammerne er Horisont 20201 for forskning og innovation (og det
foregående program, syvende rammeprogram2 - RP7) og Erasmus+ for uddannelse, 
ungdom og idræt. FFR-underudgiftsområde 1a omfatter også store 
infrastrukturprojekter såsom rumprogrammerne Galileo (EU's globale 
satellitnavigationssystem) og EGNOS (den europæiske geostationære navigations-
overlay-tjeneste) samt EU's bidrag til den internationale termonukleare forsøgsreaktor 
(ITER) og Connecting Europe-faciliteten (CEF). FFR-underudgiftsområde 1a omfatter 
endvidere finansielle instrumenter såsom Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI). 

1 Rammeprogrammet for forskning og innovation 2014-2020 (Horisont 2020). 

2 Syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2007-2013). 

Mellemliggende/endelige betalinger:  6,3

I alt: 16,3

Afregning af forfinansiering⁽*⁾: 10,0

I alt: 24,1

0 5 25

Revisions-
population

Betalinger

(milliarder euro)
2020-revisionspopulationen i forhold til betalingerne

10     15       20 

Forfinansieringsbetalinger⁽*⁾: 17,8
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4.4. De fleste af udgifterne til disse programmer forvaltes direkte af Kommissionen, 
herunder via forvaltningsorganer, og udbetales i form af tilskud til offentlige eller 
private støttemodtagere, der deltager i projekter. Kommissionen yder forskud til 
støttemodtagerne, når tilskudsaftalen er underskrevet, og godtgør de EU-finansierede 
omkostninger, som støttemodtagerne anmelder, efter modregning af forskuddene. For 
så vidt angår Erasmus+ forvaltes udgifterne primært af nationale agenturer på vegne af 
Kommissionen (ca. 80 % af tilskuddene). 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

4.5. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, undersøgte vi følgende under dette FFR-underudgiftsområde i 2020: 

a) en stikprøve på 133 transaktioner i overensstemmelse med punkt 9 i bilag 1.1. 
Stikprøven var udformet, så den var repræsentativ for samtlige udgifter under 
FFR-underudgiftsområde 1a. Den bestod af 84 transaktioner inden for forskning 
og innovation (80 under Horisont 2020 og 4 under RP7) og 49 under andre 
programmer og aktiviteter, navnlig CEF, Erasmus+, finansielle instrumenter og 
rumprogrammer. De reviderede støttemodtagere var etableret i 
22 medlemsstater og Det Forenede Kongerige samt fem tredjelande. Vores mål 
var at foretage en specifik vurdering af dette FFR-underudgiftsområde og bidrage 
til den samlede revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1 

b) oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra 
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation (GD RTD), Generaldirektoratet 
for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CNECT) og Forvaltningsorganet 
for Innovation og Netværk (INEA), som Kommissionen havde inkluderet i sin årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport 

c) Kommissionens gennemførelse af foranstaltninger vedrørende de forhold, vi i 
tidligere år havde konstateret med hensyn til pålideligheden af dens 
efterfølgende revisionsarbejde vedrørende den formelle rigtighed af udgifterne 
under Horisont 2020. Vi fokuserer på disse forhold hvert år med henblik på 
fremover at gøre bedre brug af de disponible oplysninger om formel rigtighed, 
hvis det er muligt. 

   

119



 

 

Transaktionernes formelle rigtighed 
4.6. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 4.1. Af de 
133 transaktioner, vi undersøgte, var 64 (48 %) behæftet med fejl. På grundlag af de 
37 fejl, vi har kvantificeret, anslår vi fejlforekomsten til 3,9 %3. Tekstboks 4.2 giver en 
oversigt over den anslåede fejlforekomst i 2020, idet der skelnes mellem forskning og 
andre områder. 

Tekstboks 4.2 

Den anslåede fejlforekomst fordelt på fejltyper 

  
Kilde: Revisionsretten. 

4.7. Udgifter under RP7 og Horisont 2020 er fortsat et højrisikoområde og den 
største kilde til de fejl, vi opdager. Vi fandt kvantificerbare fejl i relation til 
ikkestøtteberettigede omkostninger i 28 af stikprøvens 84 transaktioner vedrørende 
forskning og innovation. De tegner sig for 66 % af den anslåede fejlforekomst på dette 
underudgiftsområde i 2020. 

                                                      
3 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 

tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 1,9 % og 5,8 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 
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4.8. Med hensyn til Horisont 2020 har vi tidligere rapporteret om forbedringerne i 
programmets udformning og Kommissionens kontrolstrategi4. Visse forenklinger har 
gjort livet lettere for støttemodtagerne og bidraget til at mindske fejlrisikoen. 
Resultaterne af vores revisionsarbejde og Kommissionens eget skøn (jf. punkt 4.32) 
viser dog, at dette ikke har fået fejlfrekvensen ned under væsentlighedstærsklen på 
2 %. 

4.9. Med hensyn til andre programmer og aktiviteter fandt vi kvantificerbare fejl i ni 
af stikprøvens 49 transaktioner. Der var tale om: 

a) en uregelmæssighed i et udbud (CEF) 

b) manglende opfyldelse af en væsentlig betingelse for betaling5 (Den Europæiske 
Beskæftigelsestjeneste) 

c) omkostninger afholdt uden for støtteberettigelsesperioden (det europæiske 
statistiske program) 

d) ikkestøtteberettigede personaleomkostninger (Kul- og Stålforskningsfondens 
forskningsprogram og CEF). 

4.10. Kommissionen havde truffet korrigerende foranstaltninger, som direkte 
påvirkede seks af transaktionerne i vores stikprøve. Disse foranstaltninger var 
relevante for vores beregninger, eftersom de reducerede den anslåede fejlforekomst 
for dette kapitel med 0,12 procentpoint. I 14 tilfælde, hvor støttemodtagerne havde 
begået kvantificerbare fejl, havde Kommissionens kontrolprocedurer ikke forhindret 
eller påvist og korrigeret fejlene, før udgifterne blev godkendt. De fleste af de upåviste 
fejl vedrørte personaleomkostninger. Hvis alle de disponible oplysninger var blevet 
anvendt korrekt af Kommissionen eller af de revisorer, som støttemodtagerne selv 
havde engageret6, ville den anslåede fejlforekomst for dette kapitel have været 1,6 
procentpoint lavere. 

                                                      
4 For eksempel i punkt 5.13 i årsberetningen for 2018 og i særberetning nr. 28/2018: "De 

fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev indført i Horisont 2020, har gjort livet 
lettere for støttemodtagerne, men der er stadig mulighed for forbedringer." 

5 Den reviderede støttemodtager undlod at indhente en skriftlig erklæring fra jobansøgernes 
fremtidige arbejdsgivere om, at deres ansættelsespolitik ikke dækkede flytteomkostninger. 
Formålet med denne erklæring er at undgå dobbeltfinansiering af disse omkostninger. 

6 Et af elementerne i Kommissionens kontrolsystem er regnskabsattester udstedt af 
revisorer, som støttemodtagerne har engageret (jf. punkt 4.11). 
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4.11. For forskningsudgifter gælder det, at revisorer, som støttemodtagerne selv 
har engageret, udsteder regnskabsattester ved projektafslutningen. Attesterne skal 
gøre det lettere for Kommissionen at kontrollere, om de anmeldte omkostninger i 
regnskabet er støtteberettigede. Vi har imidlertid gentagne gange rapporteret om 
svagheder i disse attester7. Vi konstaterede, at 10 af de 14 påviselige kvantificerbare 
fejl ikke var blevet opdaget af de revisorer, der udstedte attesterne. 

4.12. Hertil kommer, at de engagerede revisorer ikke tester bestemte kategorier af 
enhedsomkostninger - f.eks. omkostninger til sikring af tværnational adgang til 
forskningsinfrastruktur - da Kommissionen ikke kræver denne type kontrol. Der er 
generelt mindre tendens til fejl i forbindelse med enhedsomkostninger end i 
forbindelse med godtgørelse af faktiske omkostninger, men vores revisioner viser, at 
antallet af anmeldte enheder kan være ukorrekt. Sådanne fejl vil sandsynligvis ikke 
blive påvist af Kommissionens kontrolsystem. 

Personaleomkostninger er fortsat den største kilde til fejl, 
navnlig inden for udgifter til forskning 

4.13. Reglerne for anmeldelse af personaleomkostninger under Horisont 2020 er 
fortsat komplekse trods bestræbelserne på forenkling, og beregningen af disse 
omkostninger er stadig en væsentlig kilde til fejl i omkostningsanmeldelserne. Som vi 
rapporterede i vores tidligere årsberetninger8 og vores særberetning nr. 28/2018, er 
metoden til beregning af personaleomkostninger i visse henseender blevet mere 
kompleks under Horisont 2020, og dette har øget risikoen for fejl. 28 transaktioner i 
vores stikprøve af transaktioner vedrørende forskning var behæftet med 
kvantificerbare fejl, og i 20, dvs. over 70 %, var metoden til beregning af 
personaleomkostninger anvendt forkert. 

4.14. I tidligere årsberetninger rapporterede vi9, at reglen om at anvende den 
årlige timesats fra det senest afsluttede regnskabsår ved anmeldelse af omkostninger 
vedrørende det efterfølgende (ikkeafsluttede) rapporteringsår fører til fejl. Når ansatte 
udelukkende har arbejdet på et givet projekt, skaber denne regel desuden en ekstra 
administrativ byrde for støttemodtagerne og påvirker godtgørelsen af omkostninger. 

                                                      
7 Punkt 5.15 i årsberetningen for 2018 og punkt 4.10 i årsberetningen for 2019. 

8 Punkt 5.34 (2017), 5.16 (2018) og 4.11 (2019) samt anbefaling 1 (2017), som endnu ikke er 
fuldt gennemført. 

9 Punkt 5.17 (2018) og 4.12 (2019). 
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Den nævnte historiske timesats afspejler ikke en eventuel lønstigning det følgende år. 
Støttemodtagerne overtræder derfor ofte denne regel ved at anmelde de 
omkostninger, de har afholdt i det ikkeafsluttede rapporteringsår. Vi fandt ni 
eksempler på dette i 2020. 

4.15. Støttemodtagerne må ikke anmelde faktiske lønomkostninger for det 
løbende regnskabsår, medmindre de bruger den månedlige timesats. Vores revisioner 
viste imidlertid, at de beregninger, som denne model kræver, er for komplekse og 
derfor sjældent korrekte. Hovedproblemet ligger i at henføre betalinger afholdt over 
en periode på mere end én måned (såsom feriepenge og den trettende månedsløn) til 
de måneder, hvor pengene faktisk blev tjent. Støttemodtagerne laver ofte fejl i disse 
beregninger, og dermed bliver de månedlige satser misvisende. 

4.16. Andre og mindre hyppige fejl vedrørende personaleomkostninger var f.eks. 
anvendelse af teoretiske lønomkostninger i stedet for faktiske lønomkostninger, 
anmeldelse af ikkestøtteberettigede lønelementer, anmeldelse af 
ikkestøtteberettigede arbejdstimer uden for projektets støtteberettigelsesperiode og 
ukorrekt anmeldelse af omkostninger til personale udstationeret fra tilknyttede 
tredjeparter. 

4.17. Med hensyn til tidsregistrering betød de forenklinger, som Kommissionen 
havde indført i Horisont 2020, at vi konstaterede færre tilfælde, hvor de formelle krav 
ikke var overholdt. Vores kontrol af timesedler ved sammenholdelse med 
fraværsregistreringer og helligdage viste dog i mange tilfælde, at medarbejderne stadig 
anmeldte arbejdstimer vedrørende de finansierede projekter i fraværsperioder, på 
helligdage og i weekender. Systemernes dårlige kvalitet øger risikoen for, at den 
underliggende timeregistrering er upålidelig, og at de anmeldte omkostninger er sat 
for højt. I ét tilfælde fremlagde støttemodtageren ingen tidsregistreringer, og vi 
vurderede derfor, at samtlige personaleomkostninger var ikkestøtteberettigede. 

Problemer vedrørende underentreprise 

4.18. Når støttemodtagerne indgår en tilskudsaftale med Kommissionen, bør de 
udtrykkeligt angive, hvilke dele af arbejdet der vil blive givet i underentreprise, således 
at de tilsvarende omkostninger er støtteberettigede, og der sikres mest mulig valuta 
for pengene. Det er også vigtigt at skelne mellem eget arbejde og 
underleverandørarbejde ved fastlæggelsen af, om indirekte omkostninger kan 
anmeldes som støtteberettigede: Støttemodtagerne har ikke ret til at anmelde 
indirekte omkostninger vedrørende opgaver, som er givet i underentreprise, men de 
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kan anmelde 25 % af deres personaleomkostninger vedrørende opgaver, som de selv 
udfører. 

4.19. Under vores revision fandt vi flere tilfælde, hvor støttemodtagerne ikke 
havde haft tilstrækkeligt personale og havde ansat eksterne konsulenter. Dette havde 
de imidlertid ikke meddelt Kommissionen på forhånd, og de havde anmeldt 
omkostningerne til konsulenternes tjenesteydelser som deres egne 
personaleomkostninger med anvendelse af den faste sats for indirekte omkostninger. I 
disse tilfælde vurderede vi, at alle de pågældende omkostninger var 
ikkestøtteberettigede. 

4.20. Vi konstaterede hovedsagelig denne type fejl hos private støttemodtagere, 
for hvem det er almindelig praksis at gøre brug af tjenesteydelser fra andre 
virksomheder. Disse støttemodtagere var ikke altid klar over, at direkte 
personaleomkostninger og omkostninger til eksterne konsulenter behandles forskelligt 
under EU-finansierede programmer (Horisont 2020 og CEF). Risikoen for sådanne fejl 
er særlig høj i SMV'er, som kraftigt opfordres til at deltage i forskningsprogrammer, 
men måske kun har få egne ansatte eller slet ingen. Der gives et eksempel i 
tekstboks 4.3. 

Tekstboks 4.3 

Eksempel på anmeldelse af omkostninger til underleverandører som 
direkte personaleomkostninger og deraf følgende uberettiget 
anmeldelse af indirekte omkostninger 

Én af de reviderede SMV'er var faktisk et skuffeselskab. Den havde hverken 
lønnede ansatte eller egne lokaler. SMV'ens adresse var den ene ejers private 
bopæl. Virksomheden gjorde brug af tjenesteydelser fra freelancere, der 
arbejdede i andre dele af landet eller i udlandet. Den anmeldte betalingerne til 
freelancere som direkte personaleomkostninger. Vedrørende deres eget arbejde 
på projektet indgik ejerne konsulentaftaler med deres egen virksomhed. De 
fakturerede deres tjenesteydelser til virksomheden og krævede efterfølgende 
godtgørelse fra EU til satser, der var næsten tre gange højere end Horisont 2020-
satserne for SMV-ejere, der ikke modtager løn. Som følge af den ukorrekte 
klassificering af omkostningerne til underleverandører som 
personaleomkostninger anmeldte virksomheden også uberettiget 115 000 euro i 
indirekte omkostninger vedrørende ansatte og lokaler, som den ikke havde. 
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4.21. Støttemodtagerne har også svært ved at forstå forskellen mellem 
underleverance af foranstaltningsopgaver10 og levering af "andre varer og 
tjenesteydelser"11. Dette fører til ukorrekt klassificering af omkostninger i 
støttemodtagernes anmeldelser og påvirker deres ret til dækning af indirekte 
omkostninger, jf. punkt 4.18. 

Fejltyper vedrørende andre direkte omkostninger 

4.22. De fejltyper, vi stødte på i de øvrige omkostningskategorier, var f.eks. 
anmeldelse af ikkestøtteberettigede udstyrsomkostninger, anmeldelse af 
fradragsberettiget moms, anmeldelse af ikkeafholdte omkostninger, anmeldelse af 
rejser uden forbindelse med projektet og anvendelse af ukorrekte vekselkurser. Der 
gives et eksempel på en omkostningsanmeldelse med flere af disse fejl i tekstboks 4.4. 

Tekstboks 4.4 

Et eksempel på flere fejl i en enkelt omkostningsanmeldelse 

En støttemodtager i energisektoren anmeldte personaleomkostninger, 
udstyrsomkostninger og andre omkostninger. Støttemodtageren anmeldte over 
1 500 timers arbejde udført af to ansatte i weekender og på helligdage, over 
90 000 euro i afskrivningsomkostninger vedrørende udstyr, som virksomheden 
ikke ejede, og 20 % ikkestøtteberettiget moms på omkostninger til forbrugsvarer. 
Støttemodtageren anvendte også forskellige ukorrekte vekselkurser for 
omkostninger afholdt i den lokale valuta. 

                                                      
10 Kontrakter om underentreprise indgås vedrørende gennemførelse af 

foranstaltningsopgaver, eller dele heraf, som er angivet i beskrivelsen af foranstaltningen. 

11 Der kan indgås kontrakter om køb af varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, 
som ikke er knyttet til foranstaltningsopgaver, men er nødvendige for disses 
gennemførelse. Denne kategori omfatter ikkeforskningsrelaterede elementer såsom indkøb 
af forbrugsvarer, formidlingsomkostninger, oversættelse, tilrettelæggelse af arrangementer 
osv. 
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Gennemgang af oplysninger om formel 
rigtighed fra de reviderede enheder 
4.23. Kommissionen bruger resultaterne af sit efterfølgende revisionsarbejde som 
basis for beregningen af det risikobeløb ved betalingen, som den oplyser i GD'ernes 
årlige aktivitetsrapporter. Omkring 20 % af de efterfølgende revisioner vedrørende 
hele Horisont 2020 udføres af GD RTD's fælles revisionstjeneste, mens 80 % udføres på 
dennes vegne af private revisionsfirmaer12 valgt ved udbud. Den fælles 
revisionstjeneste udtager sin repræsentative stikprøve af godkendte 
omkostningsanmeldelser til efterfølgende revision med ca. 18 måneders mellemrum. 

4.24. Med henblik på årsberetningerne for både 2018 og 2019 gennemgik vi en 
tilfældig udtaget stikprøve på 20 efterfølgende revisioner fra Kommissionens 
repræsentative stikprøve af betalinger under Horisont 2020. Vi udførte dette arbejde 
med henblik på fremover at gøre mere brug af de disponible oplysninger om formel 
rigtighed, hvis det er muligt. Vi konstaterede med hensyn til 17 af de 40 revisioner, vi 
gennemgik for de to år, at vi ikke kunne forlade os på konklusionerne13. 

4.25. Med hensyn til 2020 gennemgik vi revisionshandlingerne i forbindelse med 
Kommissionens efterfølgende revisioner for at følge op på svagheder, som vi havde 
konstateret i tidligere år, og som vi havde fremsat anbefalinger om i vores 
årsberetninger for 2018 og 2019. Vi noterede os, at den fælles revisionstjeneste havde 
taget skridt til at forbedre kvaliteten af sine efterfølgende revisioner ved f.eks. at øge 
kvalitetskravene til private revisionsfirmaer i det seneste udbud, der blev iværksat i 
2020, og sørge for regelmæssig uddannelse af revisionsfirmaerne og af sine interne 
revisorer. 

                                                      
12 Eksterne revisionsfirmaer, der anvender samme revisionsmetode som den fælles 

revisionstjeneste. 

13 Punkt 5.33 i årsberetningen for 2018 og punkt 4.27 i årsberetningen for 2019. 

126

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_DA.pdf


 

 

4.26. Med hensyn til alle de ni repræsentativt udvalgte efterfølgende revisioner 
(vedrørende 11 omkostningsanmeldelser), der blev indledt i 2019 eller 2020 og 
afsluttet i 2020, kontrollerede vi, om stikprøvemetoderne var overholdt, og om den 
fælles revisionstjeneste gennemgik de standardrevisionstjeklister, der skal udfyldes for 
hver enkelt revision. Vi udtog også en tilfældig stikprøve på 10 revisioner, hvor vi 
kontrollerede den fælles revisionstjenestes gennemførelse af korrektionerne i 
metoden til beregning af fejlfrekvensen. 

Stikprøveudtagningen af de reviderede 
omkostningsanmeldelser var ikke altid foretaget i 
overensstemmelse med de fastlagte procedurer 

4.27. Vi konstaterede, at den fælles revisionstjenestes kvalitetskontrollanter ikke 
kontrollerede den stikprøveudtagning, der blev foretaget internt eller af eksterne 
revisorer i forbindelse med deres revisioner. I to tilfælde konstaterede vi overtrædelse 
af den fælles revisionstjenestes stikprøveregler, og i de fleste tilfælde konstaterede vi, 
at de oplysninger, der var nødvendige for at genudføre stikprøveudtagningen, kun 
fandtes hos revisorerne og ikke var blevet indhentet af den fælles revisionstjenestes 
kontrollanter. Vi konstaterede endvidere, at den fælles revisionstjeneste ikke 
kontrollerer, om de private revisionsfirmaer har udfyldt de standardrevisionstjeklister, 
som den har udarbejdet til dokumentation af revisionsarbejdet. 
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Trods de forbedringer, Kommissionen har indført, er den 
repræsentative fejlfrekvens potentielt sat for lavt 

4.28. For at rette op på det metodologiske problem, som Revisionsretten tidligere 
har påpeget, og som førte til for lav ansættelse af fejlfrekvensen14, beregnede den 
fælles revisionstjeneste et tillæg baseret på 790 revisioner afsluttet i 2020. Dette førte 
til en forhøjelse af fejlfrekvensen med 0,41 procentpoint, som blev oplyst i de årlige 
aktivitetsrapporter, vi gennemgik (jf. punkt 4.30). Vi konstaterede ingen væsentlige 
forskelle i vores genudførelse af ti beregninger. Vi konstaterede imidlertid, at 
stikprøvemetoderne i to af de ti sager ikke var i fuld overensstemmelse med den fælles 
revisionstjenestes stikprøveregler for efterfølgende revisioner vedrørende Horisont 
2020. 

4.29. Med henblik på at adressere de kvantitative revisionsresultater fra 
Revisionsrettens gennemgange af 40 efterfølgende revisioner fra 2018 og 2019 
beregnede den fælles revisionstjeneste et yderligere tillæg på 0,13 procentpoint til 
fejlfrekvensen. Denne forhøjelse blev ikke udtrykkeligt oplyst i de årlige 
aktivitetsrapporter. Vi anerkender den fælles revisionstjenestes 
kvantificeringsbestræbelser, men bemærker, at den ændrede fejlfrekvens ikke tager 
højde for, at de konstaterede fejl også kan være forekommet i de efterfølgende 
revisioner, Revisionsretten ikke gennemgik. Desuden var nogle af vores 
revisionsresultater baseret på kvalitative aspekter, f.eks. svagheder i 
revisionshandlinger. Fejlfrekvensen er derfor potentielt sat for lavt. 

  

                                                      
14 Fejlfrekvensen blev beregnet som en andel af alle de godkendte omkostninger, ikke som en 

andel af det faktisk reviderede beløb. Det gav en højere nævner i fejlberegningen og betød, 
at fejlfrekvensen blev sat for lavt, jf. punkt 5.34 i årsberetningen for 2018. 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 
4.30. De årlige aktivitetsrapporter, vi undersøgte15, afspejlede de disponible 
oplysninger og gav en rimelig vurdering af de respektive GD'ers og 
forvaltningsorganets økonomiske forvaltning for så vidt angår den formelle rigtighed af 
de underliggende transaktioner vedrørende udgifterne under FFR-underudgiftsområde 
1a. 

4.31. Revisionsarbejdet vedrørende RP7 er afsluttet. De årlige aktivitetsrapporter 
fra GD RTD og GD CNECT bekræfter, at den kumulerede restfejlfrekvens for RP7 ligger 
over 2 %16. På grund af de minimis-tærsklen for finansielle forbehold17, der blev indført 
i 2019, tog ingen af GD'erne kvantificerede forbehold. Det samme gjorde sig gældende 
for Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram (3,13 %), der forvaltes af GD RTD. 

4.32. Med hensyn til Horisont 2020 rapporterede GD RTD en forventet 
repræsentativ fejlfrekvens på 2,95 % for alle GD'er og andre EU-organer, der forvalter 
EU's forskningsudgifter. Restfejlfrekvensen er 2,24 % for GD RTD og 2,20 % for 
GD CNECT. De efterfølgende revisioner, der blev lagt til grund for beregningen af 
fejlfrekvenserne, dækkede betalinger afholdt i perioden 2014-2019. 
Revisionsresultaterne vedrørende begge GD'er tyder på, at fejlfrekvensen vil forblive 
inden for det interval fra 2 % til 5 %, som Kommissionen har fastsat. Kommissionen 
mener ikke, at der er brug for et forbehold vedrørende Horisont 2020-udgifterne, da 
udviklingen går i retning af det endelige mål om en restfejlfrekvens på 2 % for 
programmet. 

                                                      
15 Fra GD RTD, GD CNECT og INEA. 

16 3,51 % for GD RTD og 3,22 % for GD CNECT. 

17 En årlig aktivitetsrapports kvantificerede forbehold vedrørende restfejlfrekvenser over 
væsentlighedstærsklen på 2 % anses ikke for betydelige, hvis de gælder segmenter, der 
udgør under 5 % af GD'ets samlede betalinger og har en finansiel virkning på under 
5 millioner euro. 
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4.33. Med hensyn til CIP- og CEF-programmerne rapporterede GD CNECT
kumulerede restfejlfrekvenser, der ligger langt over væsentlighedstærsklen på 2 % 
(7,6 % og 4,75 %). På grund af de minimis-tærsklen for finansielle forbehold blev der 
dog ikke taget forbehold vedrørende disse programmer, da betalingsbeløbene er 
meget lave og har en lav finansiel virkning. 

4.34. INEA rapporterede i sin årlige aktivitetsrapport en restfejlfrekvens på 2,45 %
for Horisont 2020 og 4,73 % for CEF Telekommunikation. INEA tog ingen forbehold, 
hvilket i forbindelse med Horisont 2020 skyldtes Kommissionens væsentlighedstærskel 
for programmet og i forbindelse med CEF Telekommunikation skyldtes de minimis-
tærsklen. 

4.35. I sin årlige aktivitetsrapport for 2020 anførte GD RTD 22 åbne anbefalinger
fra IAS. Fire af anbefalingerne var klassificeret som "meget vigtige" - to af disse 
vedrørte den fælles revisionstjenestes strategi for efterfølgende revision, og de to 
andre vedrørte brug af eksperter. Alle de anbefalinger, hvis tidsfrist var overskredet, 
var blevet gennemført, og handlingsplanerne vedrørende alle de åbne anbefalinger er 
blevet færdiggjort og godkendt. 

4.36. IAS konkluderede, at de interne kontrolsystemer vedrørende de processer,
den reviderede, er effektive i GD CNECT, og at det samme gælder INEA's systemer, når 
der ses bort fra den ene meget vigtige anbefaling, der blev fremsat på grundlag af 
revisionen. Denne anbefaling vedrører INEA's metode til efterfølgende revision med 
henblik på vurdering af lovligheden og den formelle rigtighed af ændringer til 
gennemførelseskontrakter. 

4.37. Vi gennemgik oplysningerne i Kommissionens forvaltnings- og
effektivitetsrapport for 2020 vedrørende den anslåede risiko ved betalingen på de 
politikområder, som hører under FFR-underudgiftsområde 1a. Kommissionen beregner 
ikke én, men to fejlfrekvenser for FFR-underudgiftsområde 1a: den ene for "Forskning, 
industri, rummet, energi og transport" (1,8 %) og den anden for "Andre interne 
politikker" (1,3 %). Baseret på Kommissionens tal beregnede vi, at restfejlfrekvensen 
for FFR-underudgiftsområde 1a som helhed ville være 1,6 %. Denne procent ligger 
under både væsentlighedstærsklen og vores skøn over fejlforekomsten. Trods de 
foranstaltninger, Kommissionen allerede har gennemført, mener vi derfor, at denne 
fejlfrekvens stadig er sat for lavt. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

4.38. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har beskrevet i dette
kapitel, indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne under "Konkurrenceevne for vækst 
og beskæftigelse" som helhed var væsentlig. Vores test af transaktioner på dette FFR-
underudgiftsområde viste samlet set en anslået fejlforekomst på 3,9 % (jf. bilag 4.1). 
Vores resultater indikerer, at der stadig er en høj fejlforekomst i udgifterne til 
forskning og innovation, som er den største kilde til fejl - navnlig med relation til 
personaleomkostninger - og en meget lavere fejlforekomst på resten af 
underudgiftsområdet. 

4.39. Kommissionen har taget skridt til at forbedre kvaliteten af sine efterfølgende
revisioner. Der er dog stadig svagheder i dens tilsyn med og gennemgang af disse 
revisioner. Den har ændret metoden til beregning af den repræsentative fejlfrekvens 
for Horisont 2020, hvilket har ført til en stigning på 0,41 procentpoint.  

4.40. Den anslåede risiko ved betalingen, som er angivet i Kommissionens
forvaltnings- og effektivitetsrapport (genberegnet af os til 1,6 %), ligger under både 
væsentlighedstærsklen og vores skøn over fejlforekomsten. 

Anbefalinger 

4.41. Bilag 4.2 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de
anbefalinger i vores årsberetninger for 2018 og 2019, som skulle gennemføres senest i 
202018. Kommissionen havde gennemført fire anbefalinger fuldt ud og to i de fleste 
henseender. 

4.42. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og
konklusioner vedrørende 2020 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

18 De anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 2017, krævede handling inden 
udgangen af 2018. Vi fulgte derfor op på dem i årsberetningen for 2018. 
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Anbefaling 4.1 

Kommissionen bør udvide regnskabsattesterne til også at omfatte kategorier af 
enhedsomkostninger under det nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa, 
med henblik på at øge konstateringen og korrektionen af fejl i enhedsomkostninger. 

Tidsramme: 2022 

Anbefaling 4.2 

Kommissionen bør træffe foranstaltninger til at nedbringe fejlfrekvensen for Horisont 
2020, herunder foretage en periodisk gennemgang af hovedårsagerne til fejl i 
regnskabet, give vejledning om komplekse spørgsmål såsom reglerne for 
underleverancer og gennemføre oplysningskampagner. 

Tidsramme: 2021 

Anbefaling 4.3 

Kommissionen bør yderligere forbedre kvaliteten af de efterfølgende revisioner ved at 
afhjælpe svaghederne i metoderne til stikprøveudtagning af omkostningsanmeldelser 
og gennemføre de korrektioner i metoden til beregning af fejlfrekvensen, der er 
foretaget i Horisont Europa. 

Tidsramme: 2022 
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Bilag 

Bilag 4.1 - Resultaterne af testen af transaktioner vedrørende 
"Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" 

2020 2019 

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR 

Transaktioner i alt 133 130 

ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL 

Anslået fejlforekomst 3,9 % 4,0 % 

Øvre fejlgrænse (ØF) 5,8 % 
Nedre fejlgrænse (NF) 1,9 % 
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Bilag 4.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger vedrørende "Konkurrenceevne for vækst og 
beskæftigelse" 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Senest i 2020 bør Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
udføre mere målrettede kontroller af SMV'ers og 
nytilkomnes omkostningsanmeldelser og forbedre sin 
oplysningskampagne om finansieringsregler, så den er 
målrettet disse vigtige støttemodtagere. 

 X     

Inden udgangen af 2020 bør Kommissionen: 
Anbefaling 2: 
for så vidt angår det næste rammeprogram for 
forskning og innovation forenkle reglerne for 
beregning af personaleomkostninger yderligere og 
vurdere merværdien af ordningen for store 

X19      

                                                      
19 Kommissionen har udarbejdet forslaget til retsakt om Horisont Europa, ifølge hvilket begrebet produktive timer og de forskellige præskriptive metoder til 

beregning af personaleomkostninger vil blive afskaffet, og der foreslås en enkelt - og simplere - beregningsmetode baseret på en daglig sats. Beregningen 
skal foretages for et helt kalenderår og ikke længere være baseret på det seneste afsluttede regnskabsår. For så vidt angår store forskningsinfrastrukturer 
skal denne komplekse omkostningskategori erstattes af "internt fakturerede varer og tjenesteydelser", hvor støtteberettigelsesbetingelserne tager 
hensyn til støttemodtagernes sædvanlige regnskabspraksis. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

forskningsinfrastrukturomkostninger, og hvorvidt 
dens metode kan forbedres. 

Senest medio 2020 bør Kommissionen: Anbefaling 3: 
for så vidt angår Horisont 2020 adressere de 
bemærkninger, som er fremsat i forbindelse med 
vores gennemgang af de efterfølgende revisioner i 
forbindelse med dokumentationen, konsekvensen i 
stikprøvetagningen og rapporteringen samt kvaliteten 
af revisionsprocedurerne. 

X20 

Anbefaling 4: 
straks adressere revisionsresultaterne fra 
Kommissionens interne revisionstjeneste vedrørende: 
- EACEA's interne kontrolsystemer for
tilskudsforvaltningsprocessen for Erasmus+

X21 

2018 
Anbefaling 4: 
straks adressere konklusionerne fra Kommissionens 
interne revisionstjeneste vedrørende: 

X22 

20 Kommissionen har indført foranstaltninger til at forbedre kvaliteten af den efterfølgende revision, men der er stadig svagheder (jf. punkt 4.24, 4.27 og 
4.28). Revisionsretten vil kontrollere effektiviteten af disse foranstaltninger i de kommende år. 

21 I en opfølgning, der blev afsluttet i januar 2021, gav IAS en positiv konklusion om gennemførelsen af sine anbefalinger. 

22 I en opfølgning, der blev afsluttet i april 2021, gav IAS en positiv konklusion om gennemførelsen af sine anbefalinger. 

135



År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

- overvågningen af overholdelsen af kontraktmæssige
forpligtelser og rapporteringsforpligtelser for så vidt
angår formidling og udnyttelse inden for forsknings- 
og innovationsprojekter.

2019 

Inden udgangen af 2020 bør Kommissionen: 
Anbefaling 3: 
yderligere forenkle reglerne for 
personaleomkostninger under det næste 
forskningsrammeprogram (Horisont Europa). 

X23 

Kilde: Revisionsretten. 

23 Jf. fodnote 19. 
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Kapitel 5 

Økonomisk, social og territorial samhørighed 
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Indledning 
5.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
underudgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed". Tekstboks 5.1 
giver en oversigt over de vigtigste aktiviteter og udgifter under dette 
underudgiftsområde i 2020. Jf. punkt 5.7 for yderligere oplysninger om 
revisionspopulationen for 2020. 

Tekstboks 5.1 

FFR-underudgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial 
samhørighed" - fordeling i 2020 

Andre 
2,2 (3,7 %)

Den Europæiske 
Socialfond 
14,7 (24,7 %)

Samhørighedsfonden 
10,2 (17,1 %)

Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling 
og andre regionale 
foranstaltninger 
32,4 (54,5 %)

Samhørighed 
59,5
(34,3 %)

2020-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling 
på fonde

(milliarder euro)

173,3
milliarder 

euro
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(*) Tallet 58,3 milliarder euro gælder årlige forskud og mellemliggende betalinger vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020, som ikke var medtaget i de regnskaber, der lå til grund for de 
sikkerhedspakker, Kommissionen godkendte i 2020. I overensstemmelse med den harmoniserede 
definition af underliggende transaktioner (for nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11) 
betragtes disse betalinger som forfinansiering, og de indgår derfor ikke i revisionspopulationen i 
forbindelse med årsberetningen for 2020. De vil indgå i revisionspopulationen for det år, hvor 
Kommissionen godkender de relevante beløb (f.eks. i 2021-revisionserklæringen så vidt angår 
betalinger vedrørende regnskabsåret 2019/2020). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

Kort beskrivelse 

Politiske målsætninger og udgiftsinstrumenter 

5.2. Udgifterne under dette underudgiftsområde har som fokus at mindske de 
udviklingsmæssige skævheder mellem de forskellige medlemsstater og regioner i EU 
og styrke alle regioners konkurrenceevne1. Disse målsætninger gennemføres: 

                                                      
1 Jf. artikel 174-178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 326 af 

26.10.2012, s. 47). 

Endelige betalinger:  1,2

Betalinger vedrørende udgifter for 2014-
2020, der endnu ikke var godkendt af 

Kommissionen⁽*⁾ 58,3

Afregning af forfinansiering og betalinger i 2017 og 2018 
vedrørende OP'er for 2007-2013 afsluttet i 2020: 1,1

Udgifter for 2014-2020 godkendt i 
2020: 46,1

I alt: 48,4

I alt: 59,5

0 20 40 60

Revisions-
population

Betalinger

2020-revisionspopulationen i forhold til betalingerne
(milliarder euro)
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a) ved hjælp af følgende fonde/instrumenter under delt forvaltning:

- Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), der har til formål at udligne de 
største regionale skævheder gennem finansiel støtte til etablering af infrastruktur 
og til produktive investeringer i jobskabelse, hovedsagelig rettet mod 
virksomheder 

- Samhørighedsfonden, der med henblik på at fremme bæredygtig udvikling 
finansierer miljø- og transportprojekter i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er 
mindre end 90 % af gennemsnittet i EU 

- Den Europæiske Socialfond (ESF), som sigter mod at befordre et højt 
beskæftigelsesniveau og skabe flere og bedre job, bl.a. via foranstaltninger under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI), som er rettet mod regioner med en høj 
ungdomsarbejdsløshed2 

- andre mindre ordninger, såsom Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede 

b) ved hjælp af et bidrag fra Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten
(CEF), som forvaltes direkte af Kommissionen og finansierer projekter inden for de
transeuropæiske net3.

5.3. Under dette FFR-underudgiftsområde forelægger medlemsstaterne flerårige
operationelle programmer (OP'er) for hele FFR'ens varighed i begyndelsen af hver 
programmeringsperiode. Efter at Kommissionen har godkendt et OP, deles ansvaret for 
at gennemføre det af Kommissionen (Generaldirektoratet for Regionalpolitik og 
Bypolitik (GD REGIO) og Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL)) og medlemsstaten. Støttemodtagerne 
modtager godtgørelse via medlemsstaternes myndigheder, og EU-budgettet 
medfinansierer de støtteberettigede omkostninger til operationer, der er godkendt i 
overensstemmelse med OP'ets betingelser. Forvaltningsmyndighederne foretager 

2 EFRU, Samhørighedsfonden og ESF er tre af de fem europæiske struktur- og 
investeringsfonde, der alle reguleres af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1303/2013 (forordningen om fælles bestemmelser). De to andre ESI-fonde er dækket af 
kapitel 6 i denne beretning. 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om 
oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og 
om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129). 
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verificeringer for at forhindre, at ikkestøtteberettigede udgifter attesteres over for 
Kommissionen. 

5.4. Kontrol- og sikkerhedsrammen for programmeringsperioden 2014-20204 har til 
formål at sikre, at restfejlfrekvensen5 i OP'ernes årsregnskaber holder sig under den 
væsentlighedstærskel på 2 %, der er fastlagt i den gældende forordning6. Til sikring af, 
at der ikke er en væsentlig forekomst af uregelmæssigheder i de regnskaber, der skal 
attesteres over for Kommissionen efter forvaltningsmyndighedernes verificeringer, 
indeholder kontrol- og sikkerhedsrammen følgende tre elementer: 

- det arbejde, der udføres af revisionsmyndighederne vedrørende udgifterne i 
årsregnskaberne. Arbejdet fører til en årlig kontrolrapport, som medlemsstaterne 
forelægger for Kommissionen som en del af deres sikkerhedspakker. Rapporten 
oplyser om restfejlfrekvensen for OP'et (eller gruppen af OP'er) og indeholder en 
revisionserklæring om den formelle rigtighed af de anmeldte udgifter og om 
forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktion 

- den årlige godkendelse af regnskaberne. Med henblik herpå foretager 
Kommissionen primært administrativ kontrol af, om regnskaberne er 
fuldstændige og nøjagtige, så den kan godkende dem og frigive de 10 %, der blev 
tilbageholdt som sikkerhed7 

- Kommissionens skrivebordsgennemgange af sikkerhedspakkerne og dens 
udvalgte juridisk-kritiske revisioner i medlemsstaterne. Kommissionen foretager 
denne kontrol for at drage konklusioner om og validere de restfejlfrekvenser, som 
revisionsmyndighederne rapporterer. Den offentliggør disse sammen med et 
vægtet gennemsnit, der fungerer som nøgleresultatindikator, i sine årlige 
aktivitetsrapporter for det følgende år. 

                                                      
4 Vi har givet en detaljeret beskrivelse af kontrol- og sikkerhedsrammen for ESI-fondene, bl.a. 

med en tidslinje, i årsberetningerne for 2017 (punkt 6.5-6.15) og 2018 (figur 6.1). 

5 I de årlige aktivitetsrapporter taler Kommissionen om "restrisikoraten" i forbindelse med 
afslutningen af programmeringsperioden 2007-2013 og om "den samlede restfejlfrekvens" i 
forbindelse med programmeringsperioden 2014-2020. I dette kapitel bruger vi konsekvent 
udtrykket "restfejlfrekvens(er)". 

6 Artikel 28, stk. 11, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 
3. marts 2014 om supplerende regler til forordningen om fælles bestemmelser (EUT L 138 
af 13.5.2014, s. 5). 

7 Jf. artikel 130 i forordningen om fælles bestemmelser, som begrænser godtgørelsen af 
mellemliggende betalinger til 90 %. 
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5.5. Den proces, der gik forud for afslutningen af OP'er fra 
programmeringsperioden 2007-2013, svarede i store træk til den, der er beskrevet i 
punkt 5.4. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

5.6. Vores mål var at bidrage til den overordnede revisionserklæring som beskrevet 
i bilag 1.1 og at vurdere den formelle rigtighed af udgifterne under FFR-
underudgiftsområde 1b. Ved at undersøge karakteristikaene ved kontrol- og 
sikkerhedsrammen for dette udgiftsområde forsøgte vi også at vurdere, hvor stor tillid 
der kan fæstes til revisionsmyndighedernes og Kommissionens arbejde. 

5.7. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, undersøgte vi følgende under dette FFR-underudgiftsområde i 2020: 

- en stikprøve på 227 transaktioner, som var udformet, så den var statistisk 
repræsentativ for samtlige udgifter under dette FFR-underudgiftsområde. 
Stikprøven bestod af 213 transaktioner, for hvilke udgifterne var attesteret i 
sikkerheds- og afslutningspakker (som alle tidligere var blevet kontrolleret af en 
revisionsmyndighed), samt otte finansielle instrumenter og seks CEF-projekter 
forvaltet direkte af Kommissionen 

- det arbejde, revisionsmyndighederne havde udført for at validere oplysningerne i 
de 29 sikkerheds-/afslutningspakker vedrørende de 213 transaktioner, som de 
tidligere havde kontrolleret 

- Kommissionens arbejde i forbindelse med gennemgang og validering af de 
restfejlfrekvenser, der blev rapporteret i sikkerhedspakkerne vedrørende 2014-
2020, og dens revisionsarbejde med fokus på disse pakkers aspekter vedrørende 
formel rigtighed 

- oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra GD REGIO og 
GD EMPL, som derefter blev medtaget i Kommissionens årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

5.8. Revisionspopulationen (48,4 milliarder euro) bestod af udgifter fra 
programmeringsperioden 2014-2020, der indgik i godkendte sikkerhedspakker for 
regnskabsåret 2018/2019, udgifter fra 2007-2013 i afslutningspakkerne for de OP'er, 
som Kommissionen afsluttede i 2020, og tildelinger fra Samhørighedsfonden til CEF. 
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5.9. I 2020 godkendte Kommissionen regnskaber med udgifter for 407 ud af
418 godkendte OP'er (44,5 milliarder euro). Disse regnskaber kom fra 
sikkerhedspakker indsendt af samtlige 27 medlemsstater og Det Forenede Kongerige 
for programmeringsperioden 2014-2020. Under 87 af disse OP'er rapporterede 
medlemsstaterne udbetalinger til eller til fordel for endelige modtagere via finansielle 
instrumenter i regnskabsåret 2018/2019 (1,6 milliarder euro). Endvidere foretog 
Kommissionen hel eller delvis afslutning8 af 24 af de 101 resterende OP'er fra 
programmeringsperioden 2007-2013 (afregning af 889 millioner euro). Dette betyder, 
at 77 af de resterende OP'er stadig ikke er afsluttet tre år efter 
programmeringsperiodens udløb (63 af dem er delvis afsluttet). Samhørighedsfondens 
bidrag til CEF beløb sig til ca. 1,4 milliarder euro. 

5.10. Vores stikprøve på 213 transaktioner med udgifter attesteret i sikkerheds- og
afslutningspakker blev udtaget i to faser. Først valgte vi 29 pakker (26 fra 
programmeringsperioden 2014-2020 og tre fra 2007-2013), som dækkede 41 OP'er. 
Fra disse 29 pakker udtog vi derefter transaktioner, som revisionsmyndighederne 
allerede havde kontrolleret. 

5.11. Vores stikprøve omfattede otte finansielle instrumenter fra perioden 2014-
2020, hvorfra der var foretaget betalinger til eller til fordel for endelige modtagere i 
regnskabsåret 2018/2019. Vi undersøgte 60 lån, 18 garantier, 
to egenkapitalinvesteringer og ni udgiftsposter vedrørende administrationsgebyrer til 
finansielle formidlere. 

5.12. Bilag 5.2 viser, hvordan vores stikprøve af transaktioner fra
programmeringsperioden 2014-2020 og antallet af kvantificerbare fejl, som vi 
konstaterede, fordeler sig på de 27 medlemsstater og Det Forenede Kongerige. 

8 Hvis der er udestående spørgsmål med væsentlig effekt, afregner Kommissionen kun det 
ikkeanfægtede beløb. Saldoen afregnes, og OP'et afsluttes, når alle udestående spørgsmål 
er løst. 
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Transaktionernes formelle rigtighed, 
årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 
5.13. Denne del af kapitlet består af tre underafsnit. Det første omhandler vores
test af dette års stikprøve på 227 transaktioner og giver oplysninger om de vigtigste 
kilder til fejl. Det andet underafsnit omhandler vores vurdering af 
revisionsmyndighedernes arbejde, og det tredje omhandler Kommissionens arbejde. 
Vores konklusion vedrørende de oplysninger om samhørighedsudgifternes formelle 
rigtighed, der gives i de to ansvarlige generaldirektoraters årlige aktivitetsrapporter og 
den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, er baseret på vores revisionsresultater i 
disse tre underafsnit. 

Resultaterne af vores test af transaktioner og 
gennemgang/genudførelse af revisionsarbejde 

5.14. Bilag 5.1 giver en oversigt over resultaterne af vores test af transaktioner. I
de 227 transaktioner, vi undersøgte, identificerede og kvantificerede vi 23 fejl, som 
revisionsmyndighederne ikke havde opdaget. Under hensyntagen til de 64 fejl, som 
revisionsmyndighederne allerede havde konstateret, og de korrektioner, som 
programmyndighederne havde anvendt (til en samlet værdi af 834 millioner euro for 
begge programmeringsperioder), anslår vi fejlforekomsten til 3,5 %9. 

5.15. Revisionsmyndighederne havde i sikkerheds-/afslutningspakkerne
rapporteret 64 kvantificerbare fejl i de 213 transaktioner, vi udtog fra sikkerheds- og 
afslutningspakkerne. Disse fejl vedrørte ikkestøtteberettigede omkostninger (43), 
offentlige udbud (21), bogførings- og regnefejl (seks), statsstøtte (to) og manglende 
dokumentation (én)10. Medlemsstaternes myndigheder havde anvendt finansielle 
korrektioner og ekstrapoleret dem efter behov med henblik på at bringe 
restfejlfrekvenserne ned til eller under væsentlighedstærsklen på 2 %. 

9 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 
tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 0,9 % og 6,1 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 

10 En enkelt transaktion kan være berørt af mere end én fejltype. 
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5.16. Tekstboks 5.2 viser, hvordan de fejl, vi konstaterede, fordeler sig på
kategorier (før anvendelsen af finansielle korrektioner). Ikkestøtteberettigede 
projekter og omkostninger, overtrædelser af reglerne for det indre marked (navnlig 
manglende overholdelse af statsstøtteregler) og manglende dokumentation bidrog 
mest til den anslåede fejlforekomst. Punkt 5.18-5.36 indeholder flere oplysninger om 
disse fejl. 

Tekstboks 5.2 

Fordelingen af de fejl, vi konstaterede 

Kilde: Revisionsretten. 

5.17. Antallet og effekten af de opdagede fejl viser, at den eksisterende kontrol
endnu ikke i tilstrækkelig grad afbøder den høje iboende risiko for fejl på dette 
område. Dette vedrører navnlig forvaltningsmyndigheder, hvis verificeringer er 
ineffektive med hensyn til at forebygge eller opdage uregelmæssigheder i de udgifter, 
som støttemodtagerne anmelder. Andre fejl skyldes beslutninger truffet af 
forvaltningsmyndighederne selv. 

Ikkestøtteberettigede projekter og omkostninger 

5.18. Når medlemsstaternes myndigheder anmelder udgifter til Kommissionen,
attesterer de, at udgifterne blev afholdt i overensstemmelse med de gældende EU-
regler og nationale regler, og at støtten blev givet til støttemodtagere og operationer, 
der opfyldte OP'ernes støtteberettigelseskrav. 
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5.19. Ikkestøtteberettigede projekter og omkostninger er den fejltype, som
revisionsmyndighederne hyppigst konstaterer. Ifølge deres rapportering - som 
foretages efter en fælles typologi aftalt med Kommissionen11 - var 46 % af alle de 
konstaterede fejl i regnskabsåret 2018/2019 af denne type. 

5.20. Vi konstaterede ikkestøtteberettigede udgifter i 13 af de transaktioner, vi
undersøgte. De udgjorde 57 % af det antal kvantificerbare fejl, vi konstaterede, og 
tegnede sig for ca. 1,4 procentpoint af den anslåede fejlforekomst. De primære årsager 
til ikkestøtteberettigede udgifter var udgiftsposter eller projektdeltagere, som ikke 
opfyldte støtteberettigelsesreglerne. Tekstboks 5.3 giver et eksempel på dette. 

Tekstboks 5.3 

Ikkestøtteberettigede personaleomkostninger 

I et forskningsprojekt i Polen blev lønudgifterne til projektlederen anmeldt fuldt 
ud som personaleomkostninger. Tilskudsaftalen fastsætter imidlertid, at 
udgifterne til projektledelse skal dækkes med en fast sats for indirekte 
omkostninger. Udgifterne til projektlederen skulle derfor ikke være anmeldt 
separat, og de er ikke støtteberettigede. 

Vi fandt også ikkestøtteberettigede omkostninger i omkostningsanmeldelser i 
Portugal og Tyskland. 

5.21. Vi identificerede tre projekter, som fik tildelt støtte i
programmeringsperioden 2014-2020, selv om de ikke opfyldte OP'ernes 
støtteberettigelsesbetingelser. Disse projekter tegnede sig for 13 % af alle de 
kvantificerbare fejl, vi konstaterede, og for ca. 1,5 procentpoint af den anslåede 
fejlforekomst. Tekstboks 5.4 giver et eksempel på et ikkestøtteberettiget projekt. 

11 Jf. tekstboks 6.5 i årsberetningen for 2018 og tekstboks 5.7 i årsberetningen for 2019. 
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Tekstboks 5.4 

Eksempel med to operationer, der ikke var støtteberettigede under 
OP'et 

I henhold til artikel 125, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser må 
forvaltningsmyndigheder kun udvælge og finansiere operationer, der er 
støtteberettigede under det relevante OP. Vi reviderede Spaniens ESF-OP 
vedrørende uddannelse og beskæftigelse, hvis specifikke mål var at øge 
beskæftigelsesegnetheden og ansættelsesmulighederne for personer uden eller 
med meget lidt arbejdserfaring ved hjælp af aktioner, der kombinerer uddannelse 
og beskæftigelse, og ved hjælp af kontrakttyper med integreret uddannelse. Alle 
operationer skulle derfor kombinere beskæftigelse med en specifik 
uddannelseskomponent. 

To af de operationer, vi undersøgte, var baseret på en national lov vedtaget i 2006 
og vedrørte indrømmelse af fritagelser for sociale bidrag til arbejdsgivere, der 
ansatte personer med handicap. Eftersom disse to operationer ikke indeholdt en 
uddannelseskomponent, var de efter vores mening ikke støtteberettigede under 
dette OP. 

De kunne måske have været støtteberettigede under ESF-OP'et vedrørende social 
inklusion og socialøkonomi. De spanske myndigheder havde imidlertid allerede 
indgået forpligtelser for hele dette OP's budget. 

5.22. I forbindelse med finansielle instrumenter har ikkestøtteberettigede udgifter
hovedsagelig form af udbetalinger enten til ikkestøtteberettigede modtagere eller til 
ikkestøtteberettigede investeringer. Vi konstaterede fejl af denne type i fire 
udbetalinger fra tre af de otte instrumenter, vi undersøgte. Finansielle formidlere 
havde godkendt tre investeringer uden at kontrollere, at modtagerne havde SMV-
status, og vi anser derfor disse investeringer for ikke at være støtteberettigede. I 
forbindelse med den sidste investering var andre nationale støtteberettigelseskrav ikke 
opfyldt. Disse fire uregelmæssigheder tegnede sig for 0,2 procentpoint af den anslåede 
fejlforekomst for dette kapitel. 
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5.23. Støttemodtagerne gjorde brug af forenklede omkostningsmuligheder i
forbindelse med 60 operationer, 26 % af vores stikprøve, idet de anvendte faste satser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger eller en kombination af begge. Forenklede 
omkostningsmuligheder har potentiale til at reducere støttemodtagernes 
administrative arbejdsbyrde og anses for at være mindre udsat for fejl. EU-reglerne 
fastsætter, at metoden for anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder skal 
være fastlagt på forhånd, og at den skal være rimelig, kontrollerbar og afbalanceret. I 
år konstaterede vi fejl vedrørende forenklede omkostningsmuligheder i to operationer. 
Ingen af fejlene var kvantificerbare. 

Anvendelsen af ESF-forordningens artikel 14, stk. 1, skabte en uforholdsmæssig 
ubalance til fordel for en medlemsstat i det første gennemførelsesår 

5.24. Som hovedregel refunderer Kommissionen medlemsstaternes betalinger til
støttemodtagerne for de udgifter, som de afholder i forbindelse med gennemførelsen 
af operationer. Når det gælder ESF, kan Kommissionen også definere standardskalaer 
for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på refusion af disse betalinger12. I 
år omfattede vores stikprøve for første gang et OP (i Italien), hvor denne 
refusionsmulighed var anvendt. Det drejede sig om fem operationer fra det 
pågældende OP. 

5.25. Støttemodtagerne vedrørende disse fem operationer anmeldte korrekt
støtteberettigede omkostninger baseret på en forenklet omkostningsmetode fastlagt 
af forvaltningsmyndigheden. Men i hvert tilfælde blev det beløb, som 
forvaltningsmyndigheden anmeldte til Kommissionen, beregnet på grundlag af 
Kommissionens standardskalaer for enhedsomkostninger13. Det betød, at de beløb, 
der for disse operationer blev attesteret over for Kommissionen og betalt over EU-
budgettet i regnskabsperioden 2018/2019, konsekvent var over 20 % højere end de 
aftalte beløb, der blev betalt til støttemodtagerne. Denne ordning har indtil videre 

12 Artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 
17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning
(EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).

13 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2016 af 29. august 2017 om ændring af 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for 
så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med 
henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (EUT L 298 af 
15.11.2017, s. 1). 
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skabt en ubalance til fordel for medlemsstaten på over 43 millioner euro i perioden 
2014-2020. 

5.26. De to beregningsmetoder er forskellige, men dækker grundlæggende de 
samme omkostninger. Af denne grund bør den EU-finansiering, som medlemsstaten 
modtager, og den finansiering, der betales videre til støttemodtagerne, ikke være 
fundamentalt forskellige. I deres nuværende form er Kommissionens standardskalaer 
for enhedsomkostninger vedrørende dette italienske OP alt for gavmilde over for 
medlemsstaten. 

Overtrædelser af reglerne for det indre marked 

5.27. I år konstaterede vi 11 overtrædelser af reglerne for det indre marked, og tre 
af dem var kvantificerbare. Fem af overtrædelserne vedrørte statsstøtte, og seks 
vedrørte offentlige udbud. 

De fleste statsstøttefejl vedrører fortsat manglende tilskyndelsesvirkning 

5.28. Statsstøtte, som ikke ligger under "de minimis"-loftet, er i princippet 
uforenelig med det indre marked, da den kan fordreje samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Der er dog undtagelser fra denne regel, nærmere bestemt hvis 
projektet er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning14, eller hvis 
Kommissionen specifikt giver sin godkendelse. 

5.29. I år fandt vi fem projekter, hvor EU's statsstøtteregler var overtrådt. Efter 
vores opfattelse burde to af dem (ét under Samhørighedsfonden og ét under EFRU) 
ikke have modtaget offentlig finansiering fra EU og/eller medlemsstaten. Disse fejl 
tegnede sig for 1,0 procentpoint af den anslåede fejlforekomst. Vi kvantificerede ikke 
de tre andre fejl, som ikke havde nogen effekt på størrelsen af den offentlige 
finansiering. Kommissionen har udarbejdet en handlingsplan ("Common State Aid 
Action Plan 2018-2022") med henblik på at styrke revisionsmyndighedernes 
bevidsthed og viden om emnet. En robust gennemførelse af planen er afgørende for at 
afhjælpe svaghederne i anvendelsen af statsstøttereglerne. 

                                                      
14 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes 

forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1) (den generelle gruppefritagelsesforordning). 
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5.30. Tre fejl (hvoraf to var kvantificerbare) vedrørte manglende
tilskyndelsesvirkning. EU-reglerne tillader kun statsstøtte, hvis den støtter aktiviteter, 
som ellers ikke ville have kunnet finde sted. Ordninger under den generelle 
gruppefritagelsesforordning antages automatisk at have en tilskyndelsesvirkning, hvis 
arbejdet starter efter datoen for ansøgningen om finansiering15. Dette spørgsmål har 
været en væsentlig årsag til statsstøttefejl i de seneste tre år. Tekstboks 5.5 giver et 
eksempel fra dette års revision. 

Tekstboks 5.5 

Eksempel på manglende tilskyndelsesvirkning 

I Letland investerede en stor virksomhed i genvinding af varme til brug i sit 
produktionsanlæg. Før indgivelsen af projektansøgningen havde 
støttemodtageren allerede gennemført et udbud, indgået en leveringskontrakt og 
betalt første forskud til leverandøren. Dette bekræfter, at investeringen startede, 
før støttemodtageren søgte om EU-finansiering, og at finansieringen derfor ikke 
havde nogen tilskyndelsesvirkning som defineret i EU-retten. 

Vi fandt én anden operation i Portugal, som på grund af manglende 
tilskyndelsesvirkning ikke var støtteberettiget. 

Medlemsstaterne havde opdaget mange udbudsfejl 

5.31. Offentlige udbud er et centralt instrument til at anvende offentlige midler
sparsommeligt og produktivt og til at oprette det indre marked. Vi undersøgte 
126 udbud om bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og vareleveringer. Langt de 
fleste vedrørte projekter medfinansieret via OP'er under EFRU/Samhørighedsfonden. 

5.32. I seks udbud konstaterede vi manglende overholdelse af EU's og/eller
medlemsstaternes regler for offentlige udbud, som revisionsmyndighederne ikke 
havde opdaget. Ét tilfælde var en alvorlig overtrædelse, som påvirkede udbuddets 
resultat, og vi rapporterede dette som en kvantificerbar fejl. Det tegnede sig for 4 % af 
alle de kvantificerbare fejl, vi konstaterede, og ca. 0,1 procentpoint af den anslåede 
fejlforekomst. De fejl, vi ikke kvantificerede, vedrørte brug af kriterier eller tekniske 
specifikationer, som forhindrede visse virksomheder i at afgive tilbud. 

15 Artikel 6 i den generelle gruppefritagelsesforordning. 
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5.33. Udbud er en hovedkilde til de uregelmæssigheder, som
revisionsmyndighederne rapporterede. I de transaktioner, vi undersøgte, havde de 
opdaget 21 tilfælde af manglende overholdelse af reglerne for offentlige udbud og 
pålagt faste korrektioner på mellem 5 % og 100 % som fastlagt i en 
kommissionsafgørelse16. Med hensyn til hyppighed udgør overtrædelser i forbindelse 
med offentlige udbud 18 % af alle de rapporterede fejl i regnskabsperioden 
2018/2019, men de tegner sig for hele 41 % af værdien af de rapporterede 
uregelmæssigheder. 

5.34. Ud over at der blev opdaget overtrædelser i medlemsstaternes og
Kommissionens revisioner, konstaterede vi også, at programmyndighederne traf 
korrigerende foranstaltninger for at rette op på systemiske problemer. Disse 
korrigerende foranstaltninger giver medlemsstaterne mulighed for at erstatte 
regelstridige udgifter. Tekstboks 5.6 giver et eksempel. 

Tekstboks 5.6 

Horisontale faste korrektioner til at rette op på systemfejl i 
kontrollen vedrørende offentlige udbud 

I 2017 gennemførte Kommissionen en tidlig forebyggende systemrevision i Ungarn 
for at kontrollere egnetheden af forvaltningskontrollen vedrørende offentlige 
udbud. Revisionen omfattede det forvaltnings- og kontrolsystem, som Ungarn 
havde oprettet og anvendte i forbindelse med seks OP'er. Kommissionen 
konstaterede tværgående systemiske problemer med den forudgående kontrol 
vedrørende offentlige udbud. Den konstaterede også, at en række individuelle 
uregelmæssigheder ikke var blevet opdaget eller ikke var blevet adresseret 
tilstrækkeligt af programmyndighederne. Kommissionen anvendte en fast 
korrektion på 10 % på alle de kontrakter, som var påvirket af den mangelfulde 
forudgående kontrol. Korrektionerne dækkede en periode på fire år og havde en 
anslået værdi på ca. 770 millioner euro. I de sikkerhedspakker, vi undersøgte, 
havde Ungarn derfor trukket 149 millioner euro i EU-finansiering tilbage i 
regnskabsåret 2018/2019. 

16 Kommissionens afgørelse C(2013) 9527, erstattet af Kommissionens afgørelse C(2019) 3452 
om retningslinjerne for fastsættelse af finansielle korrektioner, der skal foretages 
vedrørende udgifter finansieret af Unionen for manglende overholdelse af de gældende 
regler for offentlige udbud. 
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Manglende væsentlig dokumentation 

5.35. Støttemodtagerne og medlemsstaternes programmyndigheder skal have 
systemer og procedurer til sikring af et passende revisionsspor. Det indebærer, at der 
skal føres dokumentationsregistre. Manglende dokumentation og bilag udgjorde også 
19 % af alle de fejl, som revisionsmyndighederne rapporterede for regnskabsåret 
2018/2019. 

5.36. Vi konstaterede, at der manglede bilag eller dokumentation i seks af de 
operationer, vi undersøgte. Vi var nødt til at kvantificere fire af disse fejl, fordi hverken 
programmyndighederne eller støttemodtagerne kunne fremlægge væsentlig 
dokumentation for, at betingelserne for støtteberettigelse var opfyldt. Tre af de fire 
sager vedrørte ESF-projekter fra programmeringsperioden 2007-2013. Resultatet 
tegnede sig for ca. 17 % af de transaktioner, vi kvantificerede, og 0,1 procentpoint af 
den anslåede fejlforekomst. 

Vores vurdering af revisionsmyndighedernes arbejde 

5.37. Revisionsmyndighedernes arbejde er en kritisk del af sikkerheds- og 
kontrolrammen for samhørighedsudgifterne. Siden 2017 har vi vurderet arbejde udført 
af 34 ud af 116 revisionsmyndigheder i 22 medlemsstater, inklusive dette års 
21 revisionsmyndigheder i 17 medlemsstater. 

5.38. I alle de sikkerheds- og afslutningspakker, vi undersøgte, havde 
revisionsmyndighederne først rapporteret restfejlfrekvenser på eller under 2 %. De 
yderligere fejl, vi opdagede i vores stikprøve af transaktioner, som 
revisionsmyndighederne allerede havde undersøgt - og resultaterne af Kommissionens 
kontrol- og revisionsarbejde - tyder på, at de restfejlfrekvenser, som 
revisionsmyndighederne rapporterede, ikke altid var pålidelige. Vores arbejde gav os 
tilstrækkeligt bevis til at konkludere, at restfejlfrekvensen lå over 2 % i 12 (46 %) af de 
26 sikkerhedspakker, vi undersøgte (47 % af udgifterne i stikprøven). 

5.39. I sine årlige aktivitetsrapporter, der tager højde for dens eget 
revisionsarbejde og de foreløbige resultater af vores revisioner, justerede 
Kommissionen restfejlfrekvensen i 11 af de 12 sikkerhedspakker i vores stikprøve til 
over 2 %. 
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5.40. I de fire år, hvor vi har undersøgt udgifter vedrørende perioden 2014-2020,
har værdien af de sikkerhedspakker, hvor revisionsmyndighederne har rapporteret 
upålidelige restfejlfrekvenser på under 2 %, konsekvent ligget omkring 50 % af de 
udgifter, vi har udtaget til revision (jf. tekstboks 5.1). Andelen af pakker med en 
restfejlfrekvens over væsentlighedstærsklen har også konsekvent ligget omkring 
halvdelen. 

Figur 5.1 - Værdien af sikkerhedspakker med en restfejlfrekvens på over 
2 % 

Kilde: Revisionsretten. 

5.41. Vores arbejde vedrørende de tre afslutningspakker fra perioden 2007-2013,
som vi undersøgte, resulterede for to af dem i en restfejlfrekvens over 
væsentlighedstærsklen på 2 %. 

Der er stadig mangler i den måde, hvorpå revisionsmyndighederne udfører og 
dokumenterer deres arbejde 

5.42. De internationale standarder om revision pålægger revisorer at dokumentere
deres kontrol, herunder med tydelige henvisninger til alle de dokumenter, der er mest 
relevante i forbindelse med de reviderede udgifter17. Dette gør det muligt for dem at 
være ansvarlige for deres arbejde og hjælper de interne eller eksterne personer, der 
gennemgår arbejdet, til at drage konklusioner om omfanget og kvaliteten af 
kontrollen. Utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige spørgsmål eller svar i tjeklister øger 
risikoen for ikke at opdage uregelmæssigheder. 

17 ISA 230 - Revisionsdokumentation. 
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5.43. Med hensyn til 104 (49 %) af transaktionerne i vores stikprøve var vi i stand 
til at drage konklusioner på grundlag af vores gennemgang af 
revisionsmyndighedernes arbejde. I 109 transaktioner (51 %) identificerede vi mangler 
med hensyn til omfanget, kvaliteten og/eller dokumentationen af dette arbejde, som 
betød, at vi måtte genudføre de relevante revisionshandlinger. Hovedårsagen til 
manglerne var revisionsmyndighedernes utilstrækkelige revisionsdokumentation. 

5.44. I 43 transaktioner (20 % af det samlede beløb) var vi nødt til at henvende os 
til støttemodtagerne for at få den nødvendige revisionsdokumentation. Vi 
konstaterede kvantificerbare fejl, som revisionsmyndigheden ikke allerede havde 
identificeret, i 18 af de 109 transaktioner (i ni pakker, herunder syv vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020), som vi genudførte revision af. 

Revisionsmyndighederne bør overvåge risikoen for svig bedre i forbindelse med 
revision af operationer 

5.45. EU-lovgivningen definerer svig som en forsætlig overtrædelse, som er eller 
kunne være til skade for EU's budget. De tilgængelige oplysninger viser, at der er større 
risiko for svig på samhørighedsområdet end på andre politikområder18. Afsløring af 
svig er ikke revisors hovedansvar, men revisorer bør være opmærksomme på 
eventuelle tegn på svig og interessekonflikter. Som vi konkluderede i vores 
særberetning "Håndtering af svig i forbindelse med EU’s samhørighedsudgifter", 
konstateres de fleste tilfælde af svig ved programmyndighedernes kontrol på stedet19. 

5.46. Under vores gennemgang af revisionsmyndighedernes arbejde vurderede vi, 
om de tjeklister, de brugte til at revidere operationer, i tilstrækkelig grad adresserede 
risikoen for svig. Vi konstaterede, at kun 21 % af operationerne fra perioden 2014-
2020 (40 ud af de 192) var revideret efter en tjekliste med udtrykkelig omtale af 
risikoen for svig. 

5.47. I henhold til EU's regler skal medlemsstaterne rapportere alle tilfælde af 
mistanke om svig til Kommissionen. I to tilfælde i vores stikprøve konstaterede vi, at de 
oprindelig ikke havde opfyldt dette krav. 

                                                      
18 31. årsrapport om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - 

Bekæmpelse af svig - 2019 (COM(2020) 363 final). 

19 Særberetning nr. 6/2019. 
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Det er ikke let at følge op på beløb, der er genstand for en løbende vurdering 

5.48. I henhold til artikel 137, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser kan 
medlemsstaterne udelade udgifter, der tidligere var medtaget i en 
betalingsanmodning, fra regnskabet, på grund af en løbende vurdering af disse 
udgifters formelle rigtighed. De dele af sådanne beløb, som efterfølgende findes 
formelt rigtige, kan medtages i en senere betalingsanmodning. 

5.49. Standardformularen for indsendelse af regnskaber indeholder ikke et særligt 
afsnit til de beløb, der omtales i artikel 137, stk. 2. Medlemsstaterne er forpligtede til 
at oplyse et samlet beløb, men ikke et beløb for hver operation. Det er 
attesteringsmyndighedens ansvar at føre nøjagtige optegnelser over operationer og 
beløb under en løbende vurdering og overvåge, om de medtages i efterfølgende 
betalingsanmodninger. Hvis dette sker, bør de pågældende udgifter underkastes 
samme verifikation og kontrol som andre nye udgifter20. Vi konstaterede, at 
Kommissionen ikke har tilstrækkelige oplysninger til fyldestgørende overvågning af, 
om disse beløb behandles korrekt. 

Kommissionens kontrolarbejde og rapportering af 
restfejlfrekvenser i sine årlige aktivitetsrapporter 

5.50. De årlige aktivitetsrapporter er GD'ernes vigtigste redskab til rapportering af, 
om de har høj grad af sikkerhed for, at kontrolprocedurerne sikrer udgifternes formelle 
rigtighed. 

Kommissionen har øget antallet af juridisk-kritiske revisioner 

5.51. Pålideligheden af de årlige aktivitetsrapporters oplysningerne om formel 
rigtighed afhænger i vid udstrækning af kvaliteten af programmyndighedernes arbejde. 
Kommissionen foretager juridisk-kritiske revisioner, hvor den gennemgår og vurderer 
revisionsmyndighedernes arbejde. Som anført af Kommissionen i de årlige 
aktivitetsrapporter, er formålet med disse revisioner at opnå høj grad sikkerhed for, at 
ingen alvorlige svagheder i forvaltnings- og kontrolsystemerne stadig er uopdagede og 
urapporterede - og dermed ukorrigerede - når den modtager regnskaberne. 

                                                      
20 Jf. Kommissionens svar til punkt 6.34 i vores årsberetning for 2016. 
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5.52. I 2020 øgede Kommissionen antallet af juridisk-kritiske revisioner til 
57 (25 udført af GD REGIO og 32 udført af GD EMPL). Antallet var 26 i både 2019 og 
2018. I 38 af disse revisioner konkluderede Kommissionen, at de rapporterede 
restfejlfrekvenser i revisionsmyndighedernes årlige kontrolrapporter for regnskabsåret 
2018/2019 var sat for lavt. Kommissionen satte derfor frekvenserne op. I 20 tilfælde 
(11 i GD REGIO og 9 i GD EMPL) kom restfejlfrekvensen dermed op over 
væsentlighedstærsklen på 2 %. 

5.53. Kommissionens juridisk-kritiske revisioner omfattede 30 af de operationer, vi 
undersøgte i år (10 i 2019). Før vi påbegyndte vores undersøgelse, opdagede 
Kommissionen otte kvantificerbare fejl i disse operationer (seks vedrørende offentlige 
udbud, én vedrørende ikkestøtteberettigede omkostninger og én vedrørende forkert 
anvendelse af forenklede omkostningsmuligheder). Vi tog højde for Kommissionens 
evne til at opdage disse fejl og dens indsats for at korrigere dem rettidigt, og dette 
reducerede den anslåede fejlforekomst med 0,7 procentpoint. 

Indikatoren for formel rigtighed viser, at den samlede gennemsnitlige fejlfrekvens lå 
over væsentlighedstærsklen 

5.54. Kommissionen beregner en vægtet gennemsnitsfejlfrekvens baseret på de 
individuelle restfejlfrekvenser rapporteret af medlemsstaterne, resultaterne af sit eget 
arbejde vedrørende formel rigtighed og andre tilgængelige oplysninger. Den 
rapporterer denne frekvens som en nøgleresultatindikator for formel rigtighed. Med 
hensyn til 2020 er nøgleresultatindikatoren baseret på de individuelle frekvenser 
rapporteret for regnskabsåret 2018/2019, men effekten af forskud til finansielle 
instrumenter er ikke taget betragtning. 

5.55. GD REGIO rapporterede en nøgleresultatindikator på 2,1 % og en 
maksimumsfejlfrekvens på 2,6 % (begge over væsentlighedstærsklen på 2 %). GD EMPL 
rapporterede en nøgleresultatindikator på 1,4 % og en maksimumsfejlfrekvens på 
1,9 %. I begge årlige aktivitetsrapporter forklares det, at der ved beregningen af 
maksimumsfejlfrekvenserne er taget højde for revisionsresultater, der stadig drøftes 
med medlemsstaterne, samt eventuelle fejl uden for den stikprøve af operationer i 
OP'erne, som enten Kommissionen eller vi reviderede i løbet af året. GD REGIO 
anvendte den fremgangsmåde, som er beskrevet i den årlige aktivitetsrapport, men 
GD EMPL tog ikke fuldt ud højde for mulige fejl ud over de konstaterede. Hvis GD EMPL 
havde anvendt samme fremgangsmåde som GD REGIO, ville maksimumsfejlfrekvensen 
have været 2,1 %. 
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5.56. I vores årsberetning for 2018 konkluderede vi af forskellige årsager21, at den
samlede restfejlfrekvens, der præsenteres som en nøgleresultatindikator, bør 
betragtes som en minimumsfrekvens. Eftersom den fastlægges på grundlag af denne 
nøgleresultatindikator, er risikoen ved afslutningen også en minimumsfrekvens, og 
fremtidige korrektioner vil måske ikke være tilstrækkelige til at sikre, at der ikke er en 
væsentlig fejlforekomst ved afslutningen. 

5.57. Figur 5.2 giver et overblik over de nøgleresultatindikatorer, som
Kommissionen rapporterede i de årlige aktivitetsrapporter for 2020. 

Figur 5.2 - Kommissionens nøgleresultatindikatorer sammenlignet med 
vores skøn over fejlforekomsten 

Kilde: Revisionsretten. 

21 Punkt 6.62 og 6.63 i årsberetningen for 2018. 
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5.58. I sin årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2020 rapporterer
Kommissionen en samlet risiko ved betalingen på mellem 1,9 % og 2,4 %22 for dette 
FFR-underudgiftsområde baseret på de to GD'ers anslåede risikobeløb og 
nøgleresultatindikatorer. For andet år i træk ligger Kommissionens skøn således i 
intervallet for vores skøn over fejlforekomsten. Samtidig ligger de fejlfrekvenser, der er 
angivet i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport (samt de specifikke 
fejlfrekvenser, der er angivet i begge de årlige aktivitetsrapporter), under den anslåede 
fejlforekomst, vi har beregnet (jf. figur 5.2). 

5.59. Vi er ved at færdiggøre en særberetning, hvor vi vil give flere oplysninger om
relevansen, pålideligheden og ensartetheden af de årlige fejlfrekvenser vedrørende 
samhørighedsudgifterne, der rapporteres i de årlige aktivitetsrapporter og den årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

Forbeholdene dækker ikke nødvendigvis alle væsentlige risici 

5.60. I vores årsberetning for 201923 konkluderede vi, at forbeholdene i de årlige
aktivitetsrapporter for 2019 måske ikke dækkede alle væsentlige risici, da de primært 
var baseret på fejlfrekvenserne vedrørende regnskabet for 2018/2019, som endnu ikke 
var godkendt. Vores analyse i år af regnskaberne for 2018/2019 bekræftede, at 
63 OP'er i GD REGIO og 36 i GD EMPL faktisk var væsentlig fejlbehæftede. I de årlige 
aktivitetsrapporter for 2019 tog Kommissionen imidlertid ingen forbehold vedrørende 
39 af de pågældende OP'er i GD REGIO og 28 af de pågældende OP'er i GD EMPL. 

5.61. Sidste år havde begge GD'er samme tilgang til forbehold som i de årlige
aktivitetsrapporter for 2019. Det er derfor muligt, at de årlige aktivitetsrapporter for 
2020 heller ikke dækker alle væsentlige risici. 

22 Side 72 i bind II i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2020. 

23 Punkt 5.62 i årsberetningen for 2019. 
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Konklusion og anbefaling 

Konklusion 

5.62. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har beskrevet i dette 
kapitel, indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne vedrørende "Økonomisk, social og 
territorial samhørighed" var væsentlig. Vores test af transaktioner på dette FFR-
underudgiftsområde viste samlet set en anslået fejlforekomst på 3,5 % (jf. bilag 5.1). 

5.63. De svagheder, vi konstaterede i arbejdet fra adskillige revisionsmyndigheder, 
som var omfattet af vores stikprøve (jf. punkt 5.37-5.49), begrænser på nuværende 
tidspunkt den tillid, der kan fæstes til dette arbejde. Den genberegnede fejlfrekvens lå 
over væsentlighedstærsklen på 2 % i 12 af de 26 undersøgte sikkerhedspakker 
vedrørende perioden 2014-2020. Kommissionen justerede restfejlfrekvensen i 11 af 
disse 12 sikkerhedspakker til over 2 %. I den forbindelse tog den også højde for vores 
revisionsarbejde. Dette høje antal justeringer stemmer godt overens med det, vi har 
rapporteret i de seneste fire år, jf. figur 5.2. 

5.64. Tallene i oplysningerne om formel rigtighed i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport for regnskabsåret 2018/2019 bekræfter, at der var en væsentlig 
fejlforekomst på samhørighedsområdet (2,4 %). På grund af de forhold, der er 
beskrevet i punkt 5.56, kan de to skøn fra Kommissionen, som er omtalt i punkt 5.58, 
kun betragtes som minimumsskøn. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 
Kommissionens skøn ligger i den nedre halvdel af intervallet for vores skøn, under den 
anslåede fejlforekomst, vi har beregnet (jf. figur 5.2). 

5.65. Kontrol- og sikkerhedsrammen for programmeringsperioden 2014-2020 blev 
udformet med henblik på at sikre, at de årlige restfejlfrekvenser ligger under 
væsentlighedstærsklen på 2 %. Vores revision viste, at der er behov for yderligere 
forbedringer af den måde, hvorpå rammen anvendes af medlemsstaternes 
programmyndigheder og af Kommissionen. 
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Anbefalinger 

5.66. Bilag 5.3 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de
seks anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 2017. Kommissionen havde 
gennemført fire af disse anbefalinger i de fleste henseender og én i nogle henseender, 
mens én slet ikke var blevet gennemført. 

5.67. Vi fulgte også op på de anbefalingerne i årsberetningerne for 2018 og 2019,
som krævede øjeblikkelig handling eller havde en måldato for gennemførelse i 2020. 

5.68. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og
konklusioner vedrørende 2020 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 5.1 - Afbalancerede standardskalaer for 
enhedsomkostninger til brug ved refusion af betalinger 
foretaget af medlemsstaterne 

Kommissionen bør nøje overvåge de medlemsstater, der anvender dens 
standardskalaer for enhedsomkostninger, for at sikre, at ordningen ikke skaber 
uforholdsmæssige ubalancer til fordel for medlemsstaterne. Kommissionen bør 
anmode medlemsstaterne om at justere for høje satser og korrigere ubalancer, så de 
ikke opnår en gevinst ved programafslutningen. 

Tidsramme: straks 

Anbefaling 5.2 - Overvågning af risikoen for svig i forbindelse 
med revisionsmyndighedernes revision af operationer 

Kommissionen bør udtrykkeligt tilskynde revisionsmyndighederne til at tilføje 
specifikke spørgsmål om risici for svig til deres tjeklister og dokumentere de skridt, der 
bliver taget med henblik på at afhjælpe sådanne risici konstateret under en revision. 

Revisionsmyndighederne bør samarbejde med nationale koordineringstjenester for 
bekæmpelse af svig og tage hensyn til tilfælde af mistanke om svig eller konstateret 
svig rapporteret til Kommissionen via systemet til indberetning af uregelmæssigheder 
(IMS). Vi henviser også til vores anbefalinger i særberetning nr. 6/2019. 

Tidsramme: juni 2022 
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Anbefaling 5.3 - Opfølgning på beløb, der er genstand for en 
løbende vurdering 

Kommissionen bør anmode medlemsstaterne om i den årlige oversigt at give 
tilstrækkelige oplysninger om konklusioner og opfølgning vedrørende operationer, 
hvor de har udeladt beløb fra regnskabet på grund af en løbende vurdering. Dette ville 
øge gennemsigtigheden om, hvordan programmyndighederne overvåger disse beløb. 

Tidsramme: 2022 
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Bilag 

Bilag 5.1 - Resultaterne af testen af transaktioner 

RESULTATERNE AF TESTEN AF TRANSAKTIONER VEDRØRENDE 
"ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED" 

2020 2019 

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR 

Transaktioner i alt 227 236 

ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL 

Anslået fejlforekomst 3,5 % 4,4 % 

Øvre fejlgrænse (ØF) 6,1 % 
Nedre fejlgrænse (NF) 0,9 % 
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Bilag 5.2 - Information om EU-foranstaltninger i de 27 medlemsstater og Det Forenede Kongerige (2014-
2020) 

Kilde: Revisionsretten. 

5

1

3

1

2

Reviderede transaktioner 2014-2020

Medlemsstater 

EU-bidrag (millioner euro)

1

2

Polen 11 354 42 2
Italien 4 266 15 0
Ungarn 4 238 16 1
Tjekkiet 3 318 14 0
Spanien 3 196 14 5
Portugal 2 860 11 3
Rumænien 2 344 7 1
Tyskland 2 219 8 0
Frankrig 1 828 7 0
Det Forenede Kongerige 1 593 7 1
Grækenland 1 204 7 0
Slovakiet 1 112 8 0
Bulgarien 1 061 8 0
Kroatien 922 14 0
Litauen 662
Letland 655 8 2
Slovenien 443 7 0
Estland 420
Irland 315
Belgien 306 7 0
Finland 280
Sverige 255
Cypern 158
Østrig 139
Nederlandene 135
Μalta 133
Danmark 40
Luxembourg 12
I ALT 200 15

Kvantificerede fejl 
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Bilag 5.3 - Opfølgning af tidligere anbefalinger vedrørende "Økonomisk, social og territorial 
samhørighed" 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2017 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: sikrer, at de revisionsordninger for finansielle 
instrumenter, der forvaltes af EIF, er hensigtsmæssige for så vidt angår 
de finansielle formidlere. Når EIB/EIF anvender aftalte procedurer med 
eksterne revisorer, bør Kommissionen definere minimumsbetingelserne 
for sådanne kontrakter med henblik på behovet for at give sikkerhed, 
navnlig forpligtelsen til tilstrækkeligt revisionsarbejde på 
medlemsstatsniveau. 

X24 

24 Med omnibusforordningen blev der indført et nyt krav om, at revisionsmyndighederne skal foretage systemrevisioner og revisioner af operationer 
vedrørende finansielle instrumenter hos de finansielle formidlere, også når det gælder de finansielle instrumenter, der forvaltes af EIB-Gruppen, men 
ikke når det gælder SMV-initiativprogrammer etableret inden 2. august 2018. Kommissionen har truffet yderligere foranstaltninger ved i 
revisionsmetoden for finansielle instrumenter at indsætte en anbefaling om, at revisionsmyndighederne reviderer finansielle formidlere vedrørende 
instrumenter gennemført af EIB-gruppen, uanset hvornår disse er etableret. Metoden kan dog ikke forlænge revisionsmyndighedernes 
lovgivningsmæssige mandat. Kommissionen fremlagde bevis for, at revisionsmyndighederne i nogle medlemsstater allerede foretager kontrol hos 
finansielle formidlere. Vores 2020-revision viste imidlertid, at denne kontrol endnu ikke foretages konsekvent (i de medlemsstater, vi reviderede, udførte 
hverken de eksterne revisorer eller revisionsmyndighederne revisioner hos finansielle formidlere). 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

(Gennemførelsesdato: straks) 

Anbefaling 2: foreslår lovændringer for den finansielle ramme for 
perioden efter 2020, som udelukker godtgørelse af moms til offentlige 
organer fra EU-midler. 
(Gennemførelsesdato: før vedtagelsen af den lovgivningsmæssige 
ramme for perioden efter 2020) 

X25 

Anbefaling 3: tackler de svagheder, vi har identificeret i dens kontrol af 
revisionsmyndighedernes arbejde i forbindelse med Kommissionens 
revisioner af den formelle rigtighed. 
(Gennemførelsesdato: straks) 

X26 

Anbefaling 4: adresserer kompleksiteten af de oplysninger, der 
fremlægges vedrørende kontrol- og sikkerhedsrammen for 2014-2020 i 
de årlige aktivitetsrapporter fra GD REGIO og GD EMPL ved at: 

X 

25 I 2018 fremsatte Kommissionen et alternativt forslag om at gøre moms støtteberettiget for projekter med samlede omkostninger under 5 millioner euro. 
Den nye forordning om fælles bestemmelser for perioden 2021-2017 (forordning (EU) 2021/1060) har ikke adresseret problemet. 

26 Jf. punkt 6.58-6.64 i årsberetningen for 2018 og punkt 5.48-5.62 i årsberetningen for 2019. Selv om Kommissionen i 2020 øgede antallet af juridisk-
kritiske revisioner, konstaterer vi stadig svagheder i revisionsmyndighedernes arbejde. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

i) fokusere på udgifter, der har været igennem kontrolcyklussen, dvs. 
sikkerhedspakker, der dækker udgifter inden den 30. juni "n-1". Til 
dette formål bør Kommissionen tilpasse sin rapportering for at sikre, at 
den ikke indeholder foreløbige skøn 

X27      

ii) klart at angive, at sådanne udgifter endnu ikke er blevet grundigt 
undersøgt (herunder kontrol vedrørende den formelle rigtighed). Den 
bør angive, hvilke forebyggende foranstaltninger, der beskytter EU-
budgettet, og hvorvidt disse foranstaltninger er tilstrækkelige til at give 
sikkerhed, men den bør afstå fra at genberegne en restfejlfrekvens for 
udgifter, der endnu ikke er blevet undersøgt 

X27      

iii) oplyse en samlet restfejlfrekvens for FFR-underudgiftsområde 1b for 
det enkelte regnskabsår. 
(Gennemførelsesdato: juni 2019) 

 X28     

                                                      
27 Punkt i) og ii) er fuldt gennemført, idet Kommissionen har justeret sin rapportering og indført en KPI, som fokuserer på udgifter, der har været igennem 

kontrolcyklussen. 

28 Punkt iii) er gennemført i de fleste henseender, idet Kommissionen i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport oplyser en samlet restfejlfrekvens for 
politikområdet, som dog ikke helt svarer til FFR-underudgiftsområde 1b. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

Anbefaling 5: sikrer, at revisionsordningerne ændres i 
overensstemmelse med det forslag, den har fremsat vedrørende de 
lovgivningsmæssige rammer for finansielle instrumenter i perioden 
efter 2020, således at kun den reelle anvendelse af midler på de 
endelige modtageres niveau anvendes til beregning af 
restfejlfrekvenser. 
(Gennemførelsesdato: før gennemførelsen af den lovgivningsmæssige 
ramme for perioden efter 2020 påbegyndes) 

X29 

Anbefaling 6: udfører tilstrækkelig kontrol af den formelle rigtighed 
med henblik på at drage en konklusion om effektiviteten af 
revisionsmyndighedernes arbejde og opnå rimelig sikkerhed for 
udgifternes formelle rigtighed senest i de årlige aktivitetsrapporter, 
som den offentliggør efter det år, hvor regnskaberne er godkendt. 
(Gennemførelsesdato: straks) 

X30 

29 Den nye forordning om fælles bestemmelser for perioden 2021-2017 (forordning (EU) 2021/1060) giver mulighed for at inkludere et enkelt forskud til 
finansielle instrumenter i den første betalingsanmodning. Før udgangen af 2021 agter Kommissionen at vedtage en delegeret retsakt, som fastsætter, at 
revisionsmyndighederne skal udelukke dette forskud fra revisionspopulationen. 

30 Jf. punkt 6.64 i årsberetningen for 2018. Selv om Kommissionen har øget antallet af kontroller af den formelle rigtighed, kan dette arbejde ikke anses for 
afsluttet på det tidspunkt, hvor Kommissionen offentliggør sin årlige aktivitetsrapport efter det år, hvor regnskaberne er godkendt. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2018 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 6.1 - Revisionsordninger for SMV-initiativprogrammer 
sikrer, at: 
a) enten revisionsmyndigheden eller en revisor udvalgt af EIB-Gruppen
foretager regelmæssige kontroller på baggrund af en repræsentativ
stikprøve af udbetalinger til de endelige modtagere hos de finansielle
formidlere
b) der, såfremt sådanne kontroller er utilstrækkelige, udvikles og
gennemføres passende kontrolforanstaltninger for at forhindre, at der
er mulighed for væsentlige regelstridige udgifter ved afslutningen.
(Måldato for gennemførelsen: straks) 

X31 

Anbefaling 6.2 - Uregelmæssig tilbageholdelse af betalinger 
tager de nødvendige skridt til at sikre, at de tjeklister, der anvendes af 
forvaltnings- og revisionsmyndighederne, indeholder kontrol af 
overensstemmelse med artikel 132 i forordningen om fælles 

X32 

31 Vores tidligere revisioner bekræftede, at EIF allerede har foretaget eller er ved at foretage forbedringer af sine overvågnings- og kontrolsystemer og 
frivilligt har udvidet brugen af sikkerhedsrapporter til at omfatte SMV-initiativprogrammer. Vi anerkender, at nogle revisionsmyndigheder allerede har 
foretaget verificeringer hos finansielle formidlere, men det er stadig for tidligt at vurdere den fulde effektivitet af disse foranstaltninger. 

32 Kommissionen kontrollerer konsekvent, at betalinger til støttemodtagere afholdes rettidigt, og fremsætter korrigerende henstillinger til 
medlemsstaterne efter behov. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

bestemmelser, hvori det hedder, at støttemodtagerne skal modtage de 
samlede støtteberettigede udgifter senest 90 dage fra datoen for 
indgivelsen af den tilhørende betalingsanmodning. Hvor det er relevant, 
bør Kommissionen fremsætte passende anbefalinger til 
programmyndighederne og tilskynde dem til at følge korrekt praksis i 
fremtiden. 
(Måldato for gennemførelsen: straks) 

Anbefaling 6.3 - Afslutningsordninger for 2014-2020 
tackler svagheder og sikrer, at ingen programmer afsluttes med et 
væsentligt niveau af regelstridige udgifter. Kommissionen bør: 
a) identificere de væsentligste risici, der kan påvirke den formelle
rigtighed af programmernes afslutning 
b) (…)
(Måldato for gennemførelsen: a) maj 2020)

X33 

33 Kommissionen identificerede de væsentligste risici, der kan påvirke afslutningen af programmerne, og tog dem i betragtning ved udarbejdelsen af 
afslutningsretningslinjerne. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2019 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 5.1 - Støtteberettigelseskriterier for projekter 
præciserer, hvad der forstås ved "fysisk afsluttede" og/eller "fuldt ud 
gennemførte" operationer. Dette ville gøre det lettere for 
medlemsstaterne at kontrollere, at operationer er i overensstemmelse 
med artikel 65, stk. 6, i forordningen om fælles bestemmelser, og 
forhindre, at ikkestøtteberettigede operationer ikke opdages. Det bør 
præciseres, at denne betingelse kun vedrører det arbejde eller de 
aktiviteter, der er nødvendige for at levere operationens output, og 
ikke de økonomiske og administrative aspekter. 
(Tidsramme: straks) 

X34 

Kilde: Revisionsretten. 

34 Vi anerkender de foranstaltninger, som Kommissionen allerede har iværksat med henblik på at præcisere begreberne "fysisk afsluttede"/"fuldt ud 
gennemførte" operationer. Kommissionen har dog ikke formidlet disse præciseringer til alle medlemsstaterne. 
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Naturressourcer  

172



Indhold
Punkt 

Indledning 6.1.-6.6.

Kort beskrivelse 6.2.-6.5. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 6.6. 

Transaktionernes formelle rigtighed 6.7.-6.33.

Direkte betalinger: Et effektivt kontrolsystem begrænser 
risikoen for fejl 6.10.-6.17. 
Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem begrænser 
fejlforekomsten i direkte betalinger 6.15.-6.17. 

Kontrol i form af monitorering: begrænset dækning i 2020 6.18.-6.22. 

Udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger og andre 
udgiftsområder under "Naturressourcer": Mere komplekse 
støtteberettigelsesbetingelser øger risikoen for fejl 6.23.-6.33. 
Udvikling af landdistrikter 6.25.-6.31. 

Markedsforanstaltninger 6.32. 

Fiskeri, miljø og klimaindsats 6.33. 

Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 6.34.-6.39.

GD AGRI's rapport om den formelle rigtighed af udgifterne til 
den fælles landbrugspolitik 6.34.-6.37. 

Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 6.38. 

Politik og procedurer for bekæmpelse af svig i forbindelse 
med den fælles landbrugspolitik 6.39. 

Konklusion og anbefalinger 6.40.-6.42.

Konklusion 6.40.-6.41. 

Anbefalinger 6.42. 

173



Bilag 
Bilag 6.1 - Resultater af testen af transaktioner 

Bilag 6.2 - Oplysninger om EU's indsats i medlemsstaterne og 
Det Forenede Kongerige 

Bilag 6.3 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

174



Indledning 
6.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
udgiftsområde 2 "Naturressourcer". I tekstboks 6.1 findes en oversigt over de vigtigste 
aktiviteter og udgifter under dette udgiftsområde i 2020.  

Tekstboks 6.1 

FFR-udgiftsområde 2 "Naturressourcer" - Fordeling i 2020 

Den Europæiske 
Landbrugsfond for 
Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) 
14,6 (24,1 %)

Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond (EHFF) 
0,9 (1,4 %)

Andre 
0,9 (1,5 %)

Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL) -
markedsrelaterede udgifter 
2,6 (4,3 %)

Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL) - direkte 
betalinger 
41,6 (68,7 %)

Naturressourcer 
60,6
(35,0 %)

2020-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling
(milliarder euro)

173,3
milliarder 

euro 
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

Kort beskrivelse 

6.2. Landbrug og udvikling af landdistrikter tegner sig for 97 % af udgifterne
vedrørende "Naturressourcer" og gennemføres via den fælles landbrugspolitik. Den 
fælles landbrugspolitik har tre generelle målsætninger1: 

o bæredygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugsindkomster, produktivitet
i landbruget og prisstabilitet

o bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimapolitik med fokus på
udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand

o afbalanceret territorial udvikling.

1 Artikel 110, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 
17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles
landbrugspolitik (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

Mellemliggende/endelige …Mellemliggende/endelige betalinger:  60,0

Forfinansieringsbetalinger⁽*⁾: 0,6

Afregning af forfinansiering⁽*⁾: 0,3

I alt: 60,3

I alt: 60,6

0 10 20 30 40 50 60

Revisions-
population

Betalinger

2020-revisionspopulationen i forhold til betalingerne
(milliarder euro)
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6.3. Kommissionen og navnlig Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter (GD AGRI) har det endelige ansvar for den fælles landbrugspolitik, mens 
den deler ansvaret for forvaltningen heraf med betalingsorganerne i medlemsstaterne. 
Siden 2015 har de uafhængige certificeringsorganer i medlemsstaterne afgivet årlige 
udtalelser om den formelle rigtighed af betalingsorganernes udgifter.  

6.4. Udgifterne til den fælles landbrugspolitik hører under tre brede kategorier: 

o direkte betalinger til landbrugerne, som finansieres fuldt ud over EU-budgettet 

o markedsforanstaltninger på landbrugsområdet, som også finansieres fuldt ud 
over EU-budgettet, bortset fra visse foranstaltninger, der medfinansieres af 
medlemsstaterne, herunder salgsfremstød 

o medlemsstaternes nationale og regionale programmer for udvikling af 
landdistrikter, der medfinansieres over EU-budgettet og af medlemsstaterne. 

6.5. Dette FFR-udgiftsområde dækker også EU's udgifter til den fælles fiskeripolitik 
og dele af EU's udgifter til miljø og klimaindsats. 
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Revisionens omfang og revisionsmetoden 

6.6. Ved anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er 
beskrevet i bilag 1.1, undersøgte vi følgende: 

a) en stikprøve på 218 transaktioner2 i overensstemmelse med punkt 9 i bilag 1.1. 
Stikprøven var udformet, så den var repræsentativ for samtlige udgifter under 
dette FFR-udgiftsområde. Den bestod af transaktioner fra 19 medlemsstater3 og 
Det Forenede Kongerige. På grund af covid-19-udbruddet og for at få yderligere 
indsigt i kontrolsystemet udtog vi vores stikprøve vedrørende direkte betalinger 
fra betalingsorganernes tilfældige kontroller på stedet. Idet vi fra 
medlemsstaterne havde modtaget en stikprøve af betalinger til støttemodtagere, 
der havde været genstand for tilfældig kontrol på stedet, var vi nødt til at tilpasse 
fejlforekomsten for at tage højde for de støtteansøgninger, der var blevet 
behandlet af betalingsorganerne, og for hvilke de på det tidspunkt, vi udtrak 
stikprøven, ikke foretog eller ikke havde foretaget betalinger. Vores mål var at 
bidrage til den samlede revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1 

b) de oplysninger om formel rigtighed, der findes i de årlige aktivitetsrapporter fra 
GD AGRI og Generaldirektoratet for Miljø (GD ENV), og som efterfølgende 
medtages i Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 

c) udvalgte systemer, som vedrørte medlemsstaternes gennemførelse af "kontrol i 
form af monitorering"4. 

                                                      
2 Stikprøven bestod af 88 direkte betalinger, 16 markedsforanstaltninger, 104 betalinger 

under programmerne for udvikling af landdistrikter, 1 tilbagebetaling fra Kommissionen til 
en medlemsstat baseret på en tidligere finansiel korrektion under den fælles 
landbrugspolitik og 9 betalinger vedrørende miljø, klimaindsats og fiskeri. 

3 Bulgarien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, 
Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland og 
Sverige. Stikprøven omfattede også fire transaktioner under direkte forvaltning. 

4 Punkt 6.16 og 6.17 i vores årsberetning for 2019. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
6.7. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 6.1. Af de 
218 undersøgte transaktioner var 180 (83 %) uden fejl og 38 behæftet med fejl. På 
grundlag af de 25 fejl5, vi har kvantificeret, anslår vi fejlforekomsten for 
"Naturressourcer" til 2,0 %6. 

6.8. Tekstboks 6.2 indeholder en oversigt over den anslåede fejlforekomst i 2020. 

Tekstboks 6.2 

Naturressourcer: fejltyper 

  
Kilde: Revisionsretten. 

6.9. Kommissionen (for så vidt angår direkte udgifter) og medlemsstaternes 
myndigheder havde truffet korrigerende foranstaltninger, der reducerede den 
anslåede fejlforekomst for dette kapitel med 0,5 procentpoint.  

                                                      
5 Vi konstaterede også 13 overholdelsesproblemer, som ikke havde nogen finansiel 

indvirkning. 

6 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 
tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 1,0 % og 3,0 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 

2 %

8 %

36 %

54 %

0 % 20 % 40 %

Manglende væsentlig dokumentation

Administrative fejl

Angivelse af unøjagtige oplysninger om
arealer eller dyr

Ikkestøtteberettiget
modtager/aktivitet/projekt/udgift

Bidrag til den anslåede fejlforekomst 
for "Naturressourcer"
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Direkte betalinger: Et effektivt kontrolsystem begrænser 
risikoen for fejl 

6.10. Vores arbejde understøtter den konklusion, at de direkte betalinger som 
helhed var uden væsentlig fejlforekomst. Disse tegner sig for 69 % af udgifterne under 
FFR-udgiftsområdet "Naturressourcer".  

6.11. Fire ordninger tegner sig for 90 % af alle direkte betalinger i 2020: 

a) to ordninger vedrørende indkomststøtte baseret på de landbrugsarealer, 
landbrugerne har anmeldt: "grundbetalingsordningen" (17,1 milliard euro) og 
"den generelle arealbetalingsordning" (4,4 milliarder euro) 

b) én ordning, hvis formål er at støtte landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet 
og miljøet ("grøn" betaling) (11,9 milliarder euro) 

c) frivillig koblet støtte, der knytter sig til specifikke typer landbrugsprodukter (f.eks. 
oksekød og kalvekød, mælk eller proteinafgrøder) (4,1 milliard euro). 

6.12. Vi testede 88 direkte betalinger, der dækkede hovedordningerne. Vi 
konstaterede, at 76 transaktioner ikke var behæftet med fejl. De direkte betalinger til 
landbrugere er rettighedsbaserede: Støttemodtagerne modtager betaling, hvis de 
opfylder visse betingelser. Der er en lavere risiko for fejl i sådanne betalinger, hvis de 
dertil knyttede betingelser ikke er komplekse (jf. punkt 1.18). 

6.13. De 10 kvantificerede fejl i disse ordninger skyldtes, at landbrugerne havde 
angivet det støtteberettigede landbrugsareal eller antal dyr for højt i deres 
støtteansøgninger.  

6.14. Vi konstaterede overholdelsesproblemer uden nogen finansiel indvirkning i 
to direkte betalinger. 
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Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem begrænser 
fejlforekomsten i direkte betalinger  

6.15. Det vigtigste redskab til forvaltning af direkte betalinger er det integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)7, som omfatter markidentifikationssystemet. IFKS 
forbinder databaser over bedrifter, støtteansøgninger, landbrugsområder og registre 
over husdyr, som betalingsorganerne anvender til udførelse af administrativ 
krydskontrol af alle støtteansøgninger. Markidentifikationssystemet er et geografisk 
informationssystem med geodatasæt fra mange kilder, som tilsammen udgør en 
fortegnelse over alle landbrugsarealer i medlemsstaterne. 

6.16. Vores revisionsresultater bekræfter vores tidligere bemærkninger8, nemlig at 
IFKS og navnlig markidentifikationssystemet udgør et effektivt forvaltnings- og 
kontrolsystem til at sikre, at direkte støtteudbetalinger som helhed ikke er behæftet 
med væsentlige fejl. 

6.17. I henhold til EU-reglerne9 skal betalingsorganerne foretage kontrol på stedet 
af mindst 5 % af ansøgerne. Mellem 1 % og 1,25 % af ansøgerne skal udvælges 
tilfældigt. I 2020 udtog vi vores stikprøve af direkte betalinger fra betalingsorganernes 
tilfældige stikprøver af kontroller på stedet og gennemgik deres arbejde med henblik 
på at vurdere fejlforekomsten i betalingerne. Dette gav yderligere indsigt i 
betalingsorganernes arbejde. I de transaktioner, vi undersøgte, konstaterede vi, at 
betalingsorganerne havde ajourført markidentifikationssystemet korrekt og med en 
enkelt undtagelse havde opdaget og korrigeret eventuelle resterende overanmeldelser 
efter deres administrative kontrol. 

                                                      
7  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/financing-cap/financial-assurance_da 

8 Punkt 6.15 i vores årsberetning for 2019. 

9 Artikel 30, 31 og 33 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 
17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse 
(EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69). 
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Kontrol i form af monitorering: begrænset dækning i 2020 

6.18. Siden 2018 har betalingsorganerne i medlemsstaterne kunnet udføre 
"kontrol i form af monitorering". Denne tilgang bruger automatiserede processer 
baseret på Sentinel-satellitdata under EU's Copernicus-program til at kontrollere, om 
visse regler for den fælles landbrugspolitik overholdes. Indtil videre har 
betalingsorganerne hovedsagelig anvendt kontrol i form af monitorering til at vurdere 
arealbaserede støtteansøgninger under ordningerne for direkte betalinger. Hvis alle 
støtteberettigelseskriterier under en given betalingsordning kan evalueres fra rummet, 
kan betalingsorganerne overvåge hele populationen af støttemodtagere på afstand. 

6.19. I vores nylige særberetning om anvendelsen af nye billedteknologier til 
overvågning af den fælles landbrugspolitik anbefalede vi Kommissionen at fremme 
kontrol i form af monitorering som et vigtigt kontrolsystem for den fælles 
landbrugspolitik efter 202010.  

6.20. Under vores revisionsarbejde i 2020 gennemgik vi to betalingsorganers 
anvendelse af kontrol i form af monitorering, idet vi fokuserede på ordningen 
vedrørende frivillig koblet støtte for tomatproducenter i Malta og 
grundbetalingsordningen i Belgien (Flandern). Vi konstaterede, at disse 
betalingsorganer havde anvendt kontrol i form af monitorering til at forhindre en 
række overbetalinger. Tekstboks 6.3 viser et eksempel på det maltesiske 
betalingsorgans anvendelse af kontrol i form af monitorering. 

                                                      
10 Jf. vores særberetning nr. 4/2020 "Anvendelse af nye billedteknologier til monitorering 

under den fælles landbrugspolitik: Der er generelt gjort konstante fremskridt, som dog har 
været langsommere inden for klima- og miljøovervågning", punkt 82. 
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Tekstboks 6.3 

Kontrol i form af monitorering i praksis 

Det maltesiske betalingsorgan "Agriculture and Rural Payments Agency" anvendte 
kontroller i form af monitorering til at vurdere tomatproducenters ansøgninger 
om frivillig koblet støtte. Overvågningssystemet anvender regelmæssige 
satellitobservationer af landbrugsparcellerne i vækstsæsonen til at fastlægge en 
række markører for afgrødevækst (den blå kurve i figuren nedenfor). Disse 
markører kan sammenlignes med det forventede vækstmønster for en 
tomatafgrøde ("vegetationsindekset", der fremgår af den grønne kurve). Hvis ikke 
de markører, der er udledt af satellitobservationerne, stemmer tilstrækkeligt 
overens med det forventede vækstmønster, markerer systemet automatisk disse 
parceller med henblik på at undersøge dem yderligere (f.eks. ved et besøg på 
stedet). Det tilsvarende ortofoto i markidentifikationssystemet bekræfter, at der 
dyrkes tomater. 

Kilde: Agriculture and Rural Payments Agency, Malta. 

6.21. Kontrol i form af monitorering sikrer regelmæssige observationer af
landbrugsaktivitet og kan bruges til at advare landbrugerne om potentiel manglende 
overholdelse af reglerne for enkeltbetalingsordningen på ethvert tidspunkt i 
vækstsæsonen. Dette giver landbrugerne flere muligheder for at korrigere deres 
støtteansøgninger, inden de færdiggøres. 
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6.22. Kommissionen har forpligtet sig til at yde støtte til medlemsstaterne i 
forbindelse med udviklingen af den nye tilgang til kontrol i form af monitorering. Ved 
udgangen af 2020 udgjorde arealer, der var knyttet til de vigtigste ordninger for 
direkte støtte (grundbetalinger og generelle arealbetalinger) og underlagt kontrol i 
form af monitorering, 5,7 %11. 

Udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger og andre 
udgiftsområder under "Naturressourcer": Mere komplekse 
støtteberettigelsesbetingelser øger risikoen for fejl 

6.23. Vi testede 104 transaktioner under programmerne for udvikling af 
landdistrikter, 16 transaktioner vedrørende markedsforanstaltninger, én 
tilbagebetaling fra Kommissionen til en medlemsstat baseret på en tidligere finansiel 
korrektion under den fælles landbrugspolitik12 og ni transaktioner13 under 
udgiftsområder uden for den fælles landbrugspolitik. I forhold til de direkte betalinger 
er hovedparten af udgifterne til udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger og 
andre politikområder under FFR 2 (herunder godtgørelse af omkostninger anmeldt af 
støttemodtagere) underlagt mere komplekse støtteberettigelsesbetingelser, hvilket 
øger risikoen for fejl (jf. punkt 1.18). 

6.24. Bilag 6.2 indeholder en oversigt over betalingerne under delt forvaltning og 
resultaterne af testen af transaktioner i 2020 på disse højrisikoområder for hver 
medlemsstat og Det Forenede Kongerige. 

                                                      
11 GD AGRI's årlige aktivitetsrapport, bilag 2, s. 25. 

12 Efter Rettens dom af 29. november 2018, Spanien mod Kommissionen, sag T-459/16, og 
Rettens dom af 20. marts 2019, Spanien mod Kommissionen, sag T-237/17. 

13 Vi reviderede fire transaktioner under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, én transaktion 
vedrørende en afsluttende betaling for Den Europæiske Fiskerifond 2007-2013, to 
transaktioner under fiskeripartnerskabsaftalerne og to transaktioner vedrørende Life-
programmet for miljø- og klimaindsatsen. 
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Udvikling af landdistrikter 

6.25. Kommissionen godkendte 118 programmer for udvikling af landdistrikter i 
medlemsstaterne i 2014-202014. Programmerne omfatter 20 foranstaltninger15 og 
67 delforanstaltninger, som hører ind under to brede udgiftskategorier: 

a) støtte til investeringsprojekter, som har til formål at fremme social og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne 

b) betalinger til landbrugere baseret på miljø- og klimarelaterede kriterier, der 
anvendes på landbrugsarealet eller antallet af dyr på bedriften. 

6.26. Vores test af transaktioner omfattede betalinger under 19 programmer i 
15 medlemsstater.  

6.27. Af de 104 transaktioner vedrørende udvikling af landdistrikter, som vi 
testede, var 87 ikke behæftet med fejl. Af de 11 tilfælde, hvor vi konstaterede og 
kvantificerede fejl, havde fem af dem en indvirkning på over 20 %. Vi konstaterede 
overholdelsesproblemer uden nogen finansiel indvirkning i syv betalinger. 

6.28. Vi undersøgte 54 betalinger til investeringsprojekter, bl.a. modernisering af 
bedrifter, opførelse af forarbejdningsfaciliteter for landbrugsprodukter, støtte til 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet, etablering af unge landbrugere i et landdistrikt 
eller støtte til basale tjenester og landsbyfornyelse i landdistrikterne.  

6.29. Vi konstaterede kvantificerede fejl i syv betalinger til investeringsprojekter, 
hvilket hovedsagelig skyldtes, at støttemodtagerne havde anmeldt udgifter eller 
aktiviteter, som ikke opfyldte støtteberettigelsesbetingelserne for deres projekt (jf. 
tekstboks 6.4). I to tilfælde var fejlen under 2 %, og i to tilfælde var den mellem 2 % og 
20 %. Vi konstaterede også, at tre transaktioner var behæftet med fejl på over 20 %. 

                                                      
14 Efter forsinkelser i vedtagelsen af lovgivningen om den fælles landbrugspolitik efter 2020 er 

programmerne blevet forlænget til udgangen af 2022. I henhold til Det Forenede 
Kongeriges udtrædelsesaftale vil Det Forenede Kongeriges programmer for udvikling af 
landdistrikter fortsætte, indtil de afsluttes i 2023. 

15 Der blev tilføjet en yderligere foranstaltning i 2020 for at yde ekstraordinær midlertidig 
støtte som reaktion på covid-19-udbruddet (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2020/872). Den første udbetaling fra Kommissionen på grundlag af de udgifter, 
medlemsstaterne anmeldte under den nye foranstaltning, fandt sted i 2021. 
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Tekstboks 6.4 

Eksempel på ikkestøtteberettigede udgifter i et projekt vedrørende 
udvikling af landdistrikter 

Vi reviderede en betaling i et projekt vedrørende udvikling af landdistrikter i 
Kroatien, som støttede dyrkning af blåbær, herunder etablering af et 
vandingsanlæg. 

Investeringer i kunstvanding kan kun opnå EU-finansiering, hvis de opfylder 
kravene i EU-lovgivningen om bæredygtig vandanvendelse. Kravene indebærer, at 
der forefindes eller etableres et vandmålingssystem. 

Støttemodtageren havde indgivet dokumenter, der viste, at projektet omfattede 
en vandmåler, og betalingsorganet godkendte derfor udgifterne med relation til 
vandingsanlægget. Vi konstaterede dog, at der ikke var etableret nogen 
vandmåler, hvilket betød, at vandingskomponenten ikke var berettiget til EU-
finansiering. 

6.30. Vi undersøgte 50 betalinger, som var baseret på landbrugernes angivelser af 
areal eller antal dyr, og som var forbundet med krav om overholdelse af miljømæssige 
og klimarelaterede kriterier og med dyrevelfærd. Betalingerne omfattede udbetaling af 
kompensation til landbrugere i områder med naturlige begrænsninger og betalinger 
for at overholde specifikke forpligtelser til at drive miljø- og klimavenligt landbrug eller 
for økologisk landbrug. 

6.31. Betalingsorganerne anvender IFKS til at kontrollere de arealbaserede 
oplysninger i landbrugernes støtteansøgninger i henhold til disse foranstaltninger, 
hvilket begrænser fejlrisikoen for det støtteberettigede areal. Vi konstaterede to 
tilfælde af mindre overanmeldelse (under 2 %) af det støtteberettigede areal. Vi 
konstaterede imidlertid to transaktioner, der var behæftet med fejl på over 20 %: I ét 
tilfælde overholdt landbrugeren ikke minimumsbelægningsgraden for dyr, og i et 
andet tilfælde beregnede betalingsorganet sanktionen for overanmeldelse forkert. 
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Markedsforanstaltninger 

6.32. Markedsforanstaltningerne på landbrugsområdet omfatter et antal 
forskellige ordninger, der er underlagt en række støtteberettigelsesbetingelser. Vi 
testede 16 transaktioner og fandt tre tilfælde, hvor betalingsorganerne havde 
godtgjort ikkestøtteberettigede omkostninger. I to af disse tilfælde var fejlen på over 
20 %. Vi konstaterede problemer med manglende overholdelse uden nogen finansiel 
indvirkning i ét tilfælde. 

Fiskeri, miljø og klimaindsats 

6.33. Der er også forskel på udvælgelseskriterierne og støtteberettigelseskravene 
for projekter inden for fiskeri, miljø og klimaindsats. Blandt de ni transaktioner, vi 
undersøgte, konstaterede vi én kvantificeret fejl, som skyldtes anmeldelse og 
godtgørelse af ikkestøtteberettigede udgifter. Vi konstaterede overholdelsesproblemer 
uden nogen finansiel indvirkning i fire tilfælde. 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 

GD AGRI's rapport om den formelle rigtighed af udgifterne til 
den fælles landbrugspolitik 

6.34. Direktøren for hvert betalingsorgan sender GD AGRI en årlig 
forvaltningserklæring om kontrolsystemernes effektivitet og om betalingernes 
lovlighed og formelle rigtighed. Medlemsstaterne rapporterer om deres administrative 
kontrol og kontrol på stedet ("kontrolstatistikker").  

6.35. For at give yderligere sikkerhed har certificeringsorganerne siden 2015 skullet 
afgive en årlig udtalelse for hvert betalingsorgan om lovligheden og den formelle 
rigtighed af de udgifter, som medlemsstaterne har anmodet om at få godtgjort. 

6.36. GD AGRI anvender de fejlfrekvenser, der er indberettet via 
kontrolstatistikkerne, og foretager justeringer, der baseres på resultaterne af 
certificeringsorganernes revisioner og sine egne kontroller af betalingsorganernes 
systemer og udgifter, med henblik på at beregne "risikoen ved betalingen" for direkte 
betalinger, udvikling af landdistrikter og markedsforanstaltninger. De justeringer, der 
stammede fra GD AGRI's eget arbejde, bestod generelt af faste beløb. GD'et foretager 
finansielle korrektioner gennem anvendelse af et sæt kriterier, samtidig med at det 
søger at standardisere behandlingen af de problemer, der konstateres i 
medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer. GD AGRI trækker sit skøn over 
fremtidige finansielle korrektioner og inddrivelser fra "risikoen ved betalingen" for at 
anslå det "endelige risikobeløb".  

6.37. Betalingsorganernes kontrolstatistikker angav en fejlforekomst svarende til 
0,9 % af udgifterne til den fælles landbrugspolitik som helhed. GD AGRI beregnede 
under hensyntagen til certificeringsorganernes arbejde risikoen ved betalingen i 2020 
til ca. 1,9 % for udgifterne til den fælles landbrugspolitik som helhed.  

Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 

6.38. Kommissionens skøn over risikoen ved betalingen inden for 
"Naturressourcer" - som fremlagt af Kommissionen i dens forvaltnings- og 
effektivitetsrapport - er 1,9 %. 
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Politik og procedurer for bekæmpelse af svig i forbindelse med 
den fælles landbrugspolitik 

6.39. Betalingsorganerne skal have systemer til forebyggelse og afsløring af svig, og 
Kommissionen skal opnå rimelig sikkerhed for, at disse systemer fungerer. I vores 
årsberetning for 2019 konstaterede vi nogle svagheder i politikkerne og procedurerne 
for bekæmpelse af svig i forbindelse med den fælles landbrugspolitik og fremsatte en 
anbefaling om at løse problemerne16. I 2021 gennemførte vi en forvaltningsrevision af 
Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger til bekæmpelse af svig under 
den fælles landbrugspolitik. Vi har planer om inden årets udgang at offentliggøre en 
særberetning om dette emne, som også omfatter emnet "land grabbing". 

                                                      
16 Jf. punkt 6.34-6.41 og punkt 6.44 i vores årsberetning for 2019. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

6.40. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har beskrevet i dette
kapitel, indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne vedrørende "Naturressourcer" lå tæt 
på væsentlighedstærsklen. Vores test af transaktioner på dette FFR-udgiftsområde 
viste samlet set en anslået fejlforekomst på 2,0 % (jf. bilag 6.1). 

6.41. Vores resultater indikerer, at fejlforekomsten ikke var væsentlig for de
direkte betalinger, som repræsenterer 69 % af udgifterne under dette FFR-
udgiftsområde, og at den samlet set var væsentlig for de udgiftsområder, vi havde 
udpeget som værende i højere risiko (udvikling af landdistrikter, 
markedsforanstaltninger og fiskeri, miljø og klimaindsats), der repræsenterer 31 % af 
udgifterne. 

Anbefalinger 

6.42. Bilag 6.3 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende
anbefaling 4 i vores årsberetning for 2017, som var møntet på gennemførelse i 202017. 
Kommissionen havde gennemført anbefalingen fuldt ud. 

17 Vi fremsatte tre andre anbefalinger i 2017, som vi fulgte op på i bilag 6.3 til vores 
årsberetning for 2019. 
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Bilag 

Bilag 6.1 - Resultater af testen af transaktioner 

  2020 2019 
  
  

  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt 218 251 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   
Anslået fejlforekomst 2,0 % 1,9 % 

 
 

 
 Øvre fejlgrænse (ØF) 3,0 %  

 Nedre fejlgrænse (NF) 1,0 %  
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Bilag 6.2 - Oplysninger om EU's indsats i medlemsstaterne og 
Det Forenede Kongerige 

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen.

Frankrig 2 555 1 934 551 70 13 1
Italien 2 294 1 526 678 90 12 3
Spanien 1 960 1 222 600 138 12 2
Tyskland 1 502 1 356 117 29 6 -
Polen 1 342 1 206 38 98 13 1
Rumænien 1 243 1 151 66 26 12 1
Det Forenede Kongerige 837 767 41 29 10 -
Portugal 744 580 108 56 10 1
Grækenland 628 528 59 41 - -
Ungarn 613 565 40 8 4 -
Østrig 596 573 22 1 8 2
Tjekkiet 425 404 17 4 - -
Irland 417 334 59 24 4 1
Kroatien 412 359 13 40 4 1
Sverige 348 326 12 10 8 2
Bulgarien 332 303 18 11 - -
Finland 325 305 6 14 4 -
Slovakiet 205 194 11 - - -
Litauen 200 190 3 7 - -
Nederlandene 170 129 23 18 2 -
Letland 167 150 3 14 - -
Belgien 159 89 61 9 - -
Slovenien 135 126 7 2 4 -
Danmark 133 96 12 25 - -
Estland 116 101 1 14 - -
Cypern 33 22 6 5 - -
Μalta 21 18 - 3 - -
Luxembourg 15 14 1 - - -

med 
Medlemsstater

reviderede transaktioner

Betalinger og resultater af testen af transaktioner i 2020 for hver medlemsstat og Det Forenede 
Kongerige for så vidt angår udvikling af landdistrikter, markedsforanstaltninger og fiskeri under delt 

forvaltning

Reviderede transaktioner

Medlemsstater 

Betalinger i alt 

Udvikling af landdistrikter
Markedsforanstaltninger

Fiskeri
Kvantificerede fejl

(millioner euro)
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Bilag 6.3 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2017 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 4:  
overvåger de fremskridt, som betalingsorganerne gør 
med hensyn til at støtte landmænd, der endnu ikke 
anvender den geospatiale støtteansøgning, og 
fremmer bedste praksis med henblik på at maksimere 
fordelene ved og sikre fuldstændig gennemførelse af 
det nye system inden for de lovbestemte tidsfrister. 

X      

Kilde: Revisionsretten. 
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Kapitel 7 

Sikkerhed og medborgerskab 
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Indledning 
7.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab". I tekstboks 7.1 findes en oversigt 
over de vigtigste aktiviteter og udgifter under dette udgiftsområde i 2020. 

Tekstboks 7.1 

FFR-udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab" - Fordeling i 
2020 

Andet⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Et Kreativt Europa 
0,2 (3,8 %)

Fødevarer og foder 
0,2 (3,7 %)

Decentrale agenturer 
1,2 (18,5 %)

Migration og sikkerhed 
1,6 (25,3 %)

Instrumentet for 
nødhjælp i Unionen 
2,6 (40,5 %)







Sikkerhed og 
medborgerskab 

6,3
(3,7 %)

173,3
milliarder 

euro 

(milliarder euro) 

2020-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling
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(*) Omfatter udgifter vedrørende forbrugere, retfærdighed og rettigheder, lighed og 
medborgerskab. 
(**) Forfinansieringen omfatter også betalinger under delt forvaltning vedrørende 
programmeringsperioden 2014-2020, som ikke var medtaget i de regnskaber, der lå til grund for de 
kontrolpakker, Kommissionen godkendte i 2020. 
(***) Afregninger af forfinansiering er i overensstemmelse med den harmoniserede definition af 
underliggende transaktioner (for nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

Kort beskrivelse 

7.2. Dette udgiftsområde omfatter forskellige politikker, hvis fælles målsætning er
at styrke begrebet unionsborgerskab ved at skabe et område med frihed, retfærdighed 
og sikkerhed uden indre grænser. 

7.3. Som det fremgår af tekstboks 7.1, er der afholdt flest udgifter vedrørende
nødhjælpsinstrumentet (ESI). Dette instrument blev oprettet i april 20201 for at hjælpe 
EU-medlemsstaterne med at tackle covid-19-pandemien ved bl.a. at finansiere 
grænseoverskridende overførsel og transport af patienter, sundhedsfagligt personale 

1 Jf. Rådets forordning (EU) 2020/521 af 14. april 2020 om aktivering af nødhjælp i medfør af 
forordning (EU) 2016/369 og om ændring af bestemmelserne heri under hensyntagen til 
covid-19-udbruddet. 

Mellemliggende…
Mellemliggende/endelige betalinger:  0,7

Årlige afgørelser om godkendelse af de nationale AMIF/ISF-
regnskaber: 1,0 

Forfinansieringsbetalinger⁽**⁾: 5,6

Afregning af forfinansiering⁽***⁾: 1,4

I alt: 3,1

I alt: 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Revisions-
population

Betalinger

(milliarder euro)

2020-revisionspopulationen i forhold til betalingerne
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og vigtigt medicinsk udstyr, forskning i og produktion af vacciner og behandlinger samt 
udvikling, indkøb og distribution af testudstyr. 

7.4. Migration og sikkerhed udgør også en betydelig del af udgiftsområdet.
Udgifterne på dette område afholdes over to fonde - Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF). Forvaltningen af de 
fleste midler under AMIF og ISF er delt mellem medlemsstaterne (eller associerede 
lande) og Kommissionens GD for Migration og Indre Anliggender (GD HOME). Målet 
med AMIF2 er at bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene og 
tilvejebringe en fælles EU-tilgang til asyl- og indvandringsspørgsmål. Det overordnede 
mål med ISF er at sørge for sikkerhed i EU og samtidig lette lovlig rejseaktivitet under 
overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne. 
Fonden gennemfører sine aktiviteter via to instrumenter3: ISF - Grænser og visum og 
ISF - Politi. 

7.5. Medlemsstaterne gennemfører som led i ordningen med delt forvaltning de
flerårige nationale programmer under AMIF og ISF, som Kommissionen har godkendt. 
Seks år inde i den syvårige programmeringsperiode har medlemsstaterne igen 
fremskyndet gennemførelsen af deres nationale programmer. Til trods herfor mangler 
betydelige beløb stadig at blive udbetalt, og presset på de nationale myndigheder kan 
vokse yderligere, efterhånden som programmerne nærmer sig deres afslutning. 
Tekstboks 7.2 viser de udgifter, medlemsstaterne har rapporteret til Kommissionen 
med henblik på godtgørelse siden begyndelsen af programmeringsperioden. 

2 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om 
oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden. 

3 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om 
oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den 
fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til 
politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del 
af Fonden for Intern Sikkerhed. 

198

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:32014R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014R0513


Tekstboks 7.2 

Udgifterne til de nationale AMIF- og ISF-programmer er steget, men der er stadig 
en stor del af budgettet tilbage. 

(*) Udgifter under AMIF/ISF på medlemsstatsniveau anmeldes til og godkendes af Kommissionen i 
det følgende år. Dermed omfatter Kommissionens årsregnskab for 2020 medlemsstaternes 
udgifter fra 2019. 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Europa-Kommissionen (nationale programmer og 
afgørelser om regnskabsafslutning indtil udgangen af 2020). 

7.6. Med hensyn til de EU-foranstaltninger (tværnationale foranstaltninger eller
foranstaltninger af særlig interesse for EU som helhed) under AMIF og ISF, der 
forvaltes direkte af GD HOME, blev en række projektaktiviteter forsinket af 
restriktionerne med relation til covid-19-pandemien. Som følge heraf, og fordi der i 
2019 var blevet udbetalt et stort antal forskud, var der i 2020 betydeligt færre 
betalinger end i de foregående år. 
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7.7. Andre vigtige udgiftsområder er:

o finansiering til Den Europæiske Anklagemyndighed og 12 decentrale agenturer4,
der deltager aktivt i gennemførelsen af EU's nøgleprioriteter inden for migration
og sikkerhed, retligt samarbejde og sundhed

o programmet "Fødevarer og foder", der har til formål at sikre menneskers, dyrs og
planters sundhed i alle led i fødevarekæden

o "Et Kreativt Europa", EU's rammeprogram for støtte til kultur og den audiovisuelle
sektor

o en række programmer, hvis fælles målsætning er at styrke sikkerhed og
medborgerskab i EU ved at fokusere på retfærdighed, forbrugere, civilbeskyttelse
samt rettigheder, lighed og medborgerskab.

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

7.8. Vi undersøgte med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder,
der er fastsat i bilag 1.1, følgende under dette FFR-udgiftsområde i 2020: 

a) en stikprøve på 27 transaktioner, der var udformet til at bidrage til vores samlede
revisionserklæring, ikke til at være repræsentativ for udgifterne under dette FFR-
udgiftsområde. Vi var derfor ikke i stand til at anslå fejlforekomsten for dette FFR-
udgiftsområde. Stikprøven bestod af 14 transaktioner under "delt forvaltning"
med medlemsstaterne5 (to transaktioner pr. medlemsstat), otte under
Kommissionens "direkte forvaltning" og to under Kommissionens "indirekte
forvaltning" samt tre, der involverede afregning af forskud til agenturer

4 Sundhed: ECDC, EFSA, EMA. Indre anliggender: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, Cepol, 
eu-LISA. Retfærdighed: EIGE, Eurojust, FRA. Særlige årsberetninger med vores erklæring om 
lovligheden og den formelle rigtighed af hvert af disse agenturers transaktioner kan findes 
på Revisionsrettens websted. 

5 I Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Polen og Det Forenede Kongerige. 
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b) udvalgte systemer, der vedrørte: 

i) fire revisionsmyndigheders årlige kontrolrapporter6, ledsaget af AMIF's og 
ISF's årsregnskaber for 2019, og spørgsmålet om, hvorvidt disse rapporter 
var i overensstemmelse med lovgivningen7 

ii) de samme revisionsmyndigheders arbejde, og spørgsmålet om, hvorvidt 
deres revisioner af udgifter og deres procedurer for tilvejebringelsen af 
pålidelige revisionserklæringer var hensigtsmæssige. 

c) oplysningerne om formel rigtighed i den årlige aktivitetsrapport fra GD HOME og 
GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CONNECT) og i 
Kommissionens årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

                                                      
6 I Spanien, Luxembourg, Østrig og Finland. 

7 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1291 af 16. maj 2018 om ændring af 
delegeret forordning (EU) nr. 1042/2014 om supplerende bestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 med hensyn til udpegelsen af de 
ansvarlige myndigheder og disses forvaltnings- og kontrolopgaver og med hensyn til 
revisionsmyndighedernes status og forpligtelser. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
7.9. Af de 27 transaktioner, vi undersøgte, var otte (30 %) behæftet med fejl. Vi
identificerede fire transaktioner med kvantificerbare fejl, som havde en finansiel effekt 
på de beløb, der blev afholdt over EU-budgettet. Et eksempel gives i tekstboks 7.3. 

Tekstboks 7.3 

For højt ansatte omkostninger til transport af medicinsk udstyr 

En af de ESI-foranstaltninger, vi reviderede, blev gennemført af et ministerium i Det 
Forenede Kongerige8. Den vedrørte transport af personlige værnemidler til medicinsk 
brug fra Asien (f.eks. Kina og Singapore) til Det Forenede Kongerige mellem april og 
juli 2020 for at tackle nødsituationen som følge af covid-19-pandemiens udbrud. Til 
dette formål indkøbte de britiske myndigheder ydelser fra tre luftfragtselskaber 
under anvendelse af hasteudbudsprocedurer (udbud med forhandling uden 
forudgående offentliggørelse). 

Vi reviderede en af disse kontrakter, hvor fragtkapaciteten blev forøget, så den lå 
over det allerede tilgængelige niveau i en eksisterende kontrakt, men de britiske 
myndigheder fremlagde ingen centrale udbudsdokumenter. Vi kunne derfor ikke 
kontrollere, om de britiske myndigheder rent faktisk havde gennemført en 
udbudsprocedure i dette tilfælde. I mangel af bevis for det modsatte anser vi 
kontrakten for at være blevet tildelt direkte til luftfartsselskabet. De 
transportomkostninger, der blev dækket af denne kontrakt, var derfor ikke berettiget 
til EU-finansiering. 

Dertil kommer, at de britiske myndigheder anvendte en forkert vekselkurs ved 
omregningen af et af transportselskabernes omkostninger fra dollars til euro. Dette 
resulterede i, at projektomkostningerne for det pågældende luftfartsselskab blev sat 
20 % for højt. 

De britiske myndigheder anmeldte også omkostninger til en flyvning, som rent faktisk 
var blevet aflyst og derfor ikke var berettiget til finansiering. 

De samlede projektomkostninger, der blev forelagt for GD ECHO, blev alt i alt sat 
30 % for højt. De britiske myndigheder indsendte en revisionsattest sammen med 
omkostningsanmeldelsen, men de fejl, vi konstaterede, var ikke blevet opdaget af 
den uafhængige eksterne revisor. Desuden afslørede den kontrol, GD ECHO udførte, 
før betalingen blev foretaget, ikke alle fejl i den attesterede omkostningsanmeldelse. 

8 I henhold til udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige fandt EU-retten 
med visse undtagelser "anvendelse på og i Det Forenede Kongerige" i overgangsperioden. 
Det Forenede Kongerige havde derfor ret til EU-finansiering indtil udgangen af 2020. 
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7.10. Vi konstaterede også fire tilfælde af manglende overholdelse af de retlige og
finansielle bestemmelser, hvilket dog ikke havde nogen finansiel effekt på EU-
budgettet. Disse tilfælde vedrørte udvælgelse af projekter, anvendelse af 
udbudsreglerne, indsendelse af ufuldstændig dokumentation til støtte for 
omkostningsanmeldelser og en fejlfunktion i et IT-system (systemfejl). Manglende 
overholdelse af sådanne regler kan undergrave den forsvarlige økonomiske forvaltning 
af EU's udgifter og potentielt have indflydelse på, om de anmeldte omkostninger er 
støtteberettigede. Tekstboks 7.4 giver et eksempel på en sådan manglende 
overholdelse. 

Tekstboks 7.4 

Dokumentationen vedrørende de tjenester, der blev ydet til 
uledsagede mindreårige, var ikke altid tilfredsstillende 

Et AMIF-finansieret projekt, vi reviderede i Grækenland, blev gennemført af en 
ikkestatslig organisation (NGO). Det vedrørte indkvartering og andre tjenester 
(måltider, produkter til personlig hygiejne, fritidsaktiviteter, rådgivning osv.) ydet 
til uledsagede mindreårige i krisecentre i fire græske byer. NGO'en modtog 
finansiering på grundlag af en daglig standardenhedsomkostning pr. indkvarteret 
uledsaget mindreårig. 

Krisecentrenes interne regler omfattede ikke tydelige indikatorer for, hvordan 
NGO'en skulle bevise, at visse af de tjenester, der blev dækket af 
standardenhedsomkostningerne (f.eks. opsyn, tilrettelæggelse af aktiviteter, 
rengøring og måltider), var blevet leveret og var af tilstrækkelig kvalitet. NGO'en 
var derfor ikke i stand til at påvise, at den reelt havde leveret disse tjenester på et 
passende niveau. Et andet problem var, at de unge efter at have nået 
voksenalderen blev på krisecentrene uden behørig begrundelse (f.eks. skolegang, 
sundhedsproblemer). 

203



Undersøgelse af elementer i de interne 
kontrolsystemer 

Gennemgang af revisionsmyndighedernes arbejde vedrørende 
deres årlige kontrolrapporter og revisioner af udgifter 

7.11. Vi gennemgik det arbejde, der blev udført af de fire myndigheder med ansvar
for at revidere deres respektive medlemsstaters årsregnskaber for AMIF/ISF9 og for at 
forelægge Kommissionen en årlig kontrolrapport. Vores mål var at vurdere, om disse 
revisionsmyndigheder havde: 

a) medtaget alle former for betalinger, som de myndigheder, der var ansvarlige for
at gennemføre midler, havde foretaget

b) anvendt en hensigtsmæssig stikprøvemetode

c) udtaget nok transaktioner til at kunne drage konklusioner om den samlede
population

d) beregnet fejlforekomsten korrekt10

e) indført fyldestgørende procedurer for tilvejebringelsen af pålidelige
revisionserklæringer og beretninger11.

7.12. Alle de revisionsmyndigheder, vi undersøgte, havde udviklet og gennemført
detaljerede procedurer af tilstrækkelig kvalitet til at kunne rapportere om deres 
arbejde i den årlige kontrolrapport. Vi identificerede en række mangler, hvis 
indvirkning på regnskaberne ikke var af en sådan væsentlighed, at de satte 
spørgsmålstegn ved revisionsmyndighedernes konklusioner. Kommissionen havde 
allerede identificeret nogle af disse mangler i sin vurdering af de årlige 

9 Luxembourg og Østrig for så vidt angår AMIF; Spanien og Finland for så vidt angår ISF. 

10 Jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1291. 

11 I overensstemmelse med det centrale krav nr. 14 til forvaltnings- og kontrolsystemerne - jf. 
bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/646 af 5. april 2017 om 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 514/2014 for så vidt angår gennemførelsen af den årlige regnskabsafslutningsprocedure 
og gennemførelsen af den efterprøvende regnskabsafslutning. 
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kontrolrapporter for regnskabsåret 2019. Vi præsenterer vores revisionsresultater i 
tekstboks 7.5. 

Tekstboks 7.5 

Mangler i de årlige kontrolrapporter 

Mangler 
Revisions-

myndighedens 
medlemsstat 

Potentiel indvirkning 

Problemer vedrørende 
stikprøveudtagningen: 
stikprøveenhederne ikke klart 
defineret, for få elementer i 
revisionsstikprøven. 

Luxembourg 

Begrænset, hvor stor 
sikkerhed 
revisionsmyndighedens 
arbejde gav 

De rapporterede data 
var ikke pålidelige 

Den ansvarlige myndighed forelagde 
udkastet til regnskab for 
revisionsmyndigheden, inden den 
havde foretaget sin egen kontrol på 
stedet, og inden den havde 
medregnet betalinger for teknisk 
bistand. Dette indebar en risiko for, 
at revisionsmyndigheden ville udføre 
sin revision på grundlag af et 
mangelfuldt sæt regnskaber. 

I den årlige kontrolrapport blev der 
kun redegjort delvist for forskellene 
mellem udkastet og det endelige 
regnskab. 

Spanien 

Fejlforekomsterne blev beregnet og 
præsenteret upræcist i den årlige 
kontrolrapports hoveddel. 

Østrig 

Værdien og dækningen af 
revisionsstikprøven blev indberettet 
forkert. 

Østrig 
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I den årlige kontrolrapport blev der 
ikke rapporteret behørigt om 
udgifts- og systemrevisionernes 
resultater eller om den overordnede 
grad af sikkerhed. 

Manglende rapportering om, at en 
vis mængde revisionsarbejde blev 
outsourcet. 

Luxembourg 

7.13. Vi udvalgte 23 revisionssager fra de samme fire revisionsmyndigheder. Vi
genudførte ikke fuldt ud deres revisionsarbejde, men anvendte sagerne til at 
kontrollere, at revisionsprocedurerne var fyldestgørende og omfattede alle de kriterier 
for støtteberettigelse, der er fastsat i AMIF- og ISF-forordningerne12. Vi konstaterede, 
at revisionsmyndighederne generelt havde detaljerede revisionsprogrammer og 
anvendte tjeklister til støtte for deres konklusioner. Vi opdagede dog også de mangler, 
der vises i tekstboks 7.6. 

12 Jf. det centrale krav nr. 12 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 
2017/646. 
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Tekstboks 7.6 

Mangler i revisionsmyndighedernes arbejde 

Mangler 
Revisions-

myndighedens 
medlemsstat 

Potentiel indvirkning 

Projektudvælgelsesprocessen 
blev ikke kontrolleret 
tilstrækkeligt. 

Luxembourg 

Manglende påvisning 
af 
ikkestøtteberettigede 
udgifter 

Revisionskonklusioner 
var ikke pålidelige 

Begrænset, hvor stor 
sikkerhed 
revisionsmyndighedens 
arbejde gav 

Utilstrækkelig kontrol af, om 
udgifterne var 
støtteberettigede 

Luxembourg 

Utilstrækkeligt revisionsspor 
eller dårlig dokumentation af 
revisionsarbejde 

Spanien, Luxembourg, 
Østrig, Finland 

I de tilfælde, vi opdagede, 
blev ikkestøtteberettigede 
omkostninger ikke altid 
indberettet 

Luxembourg 

En række udbudsproblemer 
blev klassificeret forkert Finland 

Utilstrækkelig gennemgang 
af outsourcet 
revisionsarbejde. 

Luxembourg 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 
7.14. Vi gennemgik de årlige aktivitetsrapporter fra GD HOME og GD CONNECT13

og fandt ikke nogen oplysninger, der kunne være i strid med vores revisionsresultater. 
Vores begrænsede stikprøve for 2020 (27 transaktioner) er imidlertid ikke tilstrækkelig 
til, at vi kan sammenligne resultaterne af vores revision med de to GD'ers oplysninger 
om udgifternes formelle rigtighed. 

7.15. Vi gennemgik GD HOME's og GD CONNECT's estimater vedrørende risikoen
ved betaling og risikoen ved afslutning. Vi konstaterede, at de blev beregnet i henhold 
til interne metoder, og at de blev korrekt oplyst i den årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapport. 

13 Med hensyn til GD CONNECT gennemgik vi kun oplysningerne om udgifterne til "Et Kreativt 
Europa". 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

7.16. Stikprøven var udformet med henblik på at hjælpe os til at få et billede af
udgifterne i 2020 på tværs af budgettet som helhed, ikke med henblik på at være 
repræsentativ for udgifterne på FFR-udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab". 
Vi reviderede ikke transaktioner nok til at kunne anslå fejlniveauet for dette FFR-
udgiftsområde (jf. punkt 7.8). Vores undersøgelse af transaktioner og systemer 
fremhævede dog to væsentlige områder, hvor der er plads til forbedring (jf. punkt 7.9 
og 7.10). 

Anbefalinger 

7.17. Bilag 7.1 viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de
to anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 2017. Kommissionen har siden da 
gennemført begge anbefalinger fuldt ud. Vi gennemgik også den anbefaling i vores 
årsberetning for 2018, der sigtede mod gennemførelse i 2020, og som blev fuldt 
gennemført. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2020 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 7.1 - Støtteberettigelse af ESI-projekters 
omkostninger 

Kommissionen bør nøje kontrollere støtteberettigelsen af de omkostninger, 
støttemodtagere under ESI-foranstaltninger anmelder - navnlig udbudsprocedurernes 
formelle rigtighed. 

Tidshorisont: ved udgangen af 2021 
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Anbefaling 7.2 - Dokumentation, når finansieringen er baseret 
på standardenhedsomkostninger 

Kommissionen bør til de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af GD HOME's fonde under FFR for både 2014-2020 og 2021-2027, 
yde vejledning om, hvordan tjenesternes fuldstændighed og kvalitet dokumenteres, 
når finansieringen er baseret på standardenhedsomkostninger. 

Tidshorisont: ved udgangen af 2022 
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Bilag 7.1 - Opfølgning af tidligere anbefalinger vedrørende "Sikkerhed og medborgerskab" 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2017 

Kommissionen bør: 
Anbefaling 1: vejlede medlemsstaterne i at anvende 
EU's midler i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Det bør navnlig 
præciseres i gennemførelsesretningslinjerne for AMIF 
og ISF, at når offentlige organer gennemfører EU-
aktioner, må EU-medfinansieringen ikke overstige de 
samlede støtteberettigede udgifter eksklusive moms. 

X14      

Anbefaling 2: kræve, at medlemsstaterne i 
årsregnskaberne for deres nationale AMIF- og ISF-
programmer angiver, hvordan de rapporterede beløb 
fordeler sig på inddrivelser, forfinansieringsbetalinger 
og faktisk afholdte udgifter, og i sin årlige 
aktivitetsrapport fra 2018 og fremefter rapportere de 
faktiske udgifter pr. fond. 

X15      

                                                      
14 I august 2019 og juli 2020 udsendte Kommissionen meddelelser, hvori den mindede medlemsstaterne om reglerne for støtteberettigelse i forbindelse 

med moms. 

15 Kommissionen ændrede skabelonen for AMIF's/ISF's årsregnskab for at tage hensyn til vores krav. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Vi anbefaler, at Kommissionen sikrer, at den ved sin 
administrative kontrol af betalingsanmodninger 
systematisk anvender den dokumentation, den har 
krævet fra sine tilskudsmodtagere, med henblik på 
behørigt at undersøge lovligheden og den formelle 
rigtighed af de udbud, som disse tilskudsmodtagere 
har afholdt. 
Kommissionen bør også pålægge medlemsstaternes 
myndigheder med ansvar for de nationale 
programmer under AMIF og ISF at foretage 
tilstrækkelig kontrol af lovligheden og den formelle 
rigtighed af de udbud, som afholdes af fondenes 
støttemodtagere, i forbindelse med den 
administrative kontrol af støttemodtagernes 
betalingsanmodninger. 
Tidsramme: i løbet af 2020. 

X16      

Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
16 Kommissionen ajourførte sin kontrolstrategi og øgede bevidstheden om udbudsspørgsmål blandt medlemsstaternes myndigheder. 
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Indledning 
8.1. I dette kapitel præsenteres vores revisionsresultater vedrørende FFR-
udgiftsområde 4 "Et globalt Europa". I tekstboks 8.1 findes en oversigt over de 
vigtigste aktiviteter og udgifter under dette udgiftsområde i 2020. 

Tekstboks 8.1 

FFR-udgiftsområde 4 "Et globalt Europa" - Fordeling i 2020 

Andre aktioner og programmer 
1,9 (16,4 %)

Humanitær bistand 
1,9 (16,8 %)

Instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA) 
1,9 (16,9 %)

Det Europæiske 
Naboskabsinstrument (ENI) 
2,7 (23,2 %)

Instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde 
3,0 (26,7 %)

Et globalt 
Europa

11,4
(6,6 %)

2020-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling

(milliarder euro)

173,3
milliarder 

euro
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

Kort beskrivelse 

8.2. "Et globalt Europa" dækker udgifterne til alle eksterne foranstaltninger
(udenrigspolitik), der finansieres over EU's almindelige budget. Formålet med disse 
politikker er at: 

— fremme EU's værdier i resten af verden, f.eks. demokrati, retsstatsprincippet og 
respekt for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 

— tackle store globale udfordringer som f.eks. klimaforandringer og tab af 
biodiversitet 

— øge effekten af EU's udviklingssamarbejde med det formål at hjælpe med til at 
udrydde fattigdom og fremme velstand 

— fremme stabilitet og sikkerhed i kandidat- og naboskabslande 

— styrke den europæiske solidaritet efter naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer 

— forbedre kriseforebyggelse og konfliktløsning, bevare freden, styrke den 
internationale sikkerhed og fremme internationalt samarbejde 

Mellemliggende/endelige betalinger: 3,6

Forfinansieringsbetalinger⁽*⁾: 7,8

Afregning af forfinansiering: 5,2

Trustfondbetalinger: 0,4

i alt: 9,2

i alt: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Revisions-
population

Betalinger

2020-revisionspopulationen i forhold til betalingerne
(milliarder euro)

216



 

 

— promovere EU-interesser og gensidige interesser i udlandet ved at støtte den 
eksterne dimension af EU's politikker. 

8.3. De generaldirektorater og tjenestegrene, der primært er involveret i 
gennemførelsen af budgettet for EU's optræden udadtil, er Generaldirektoratet for 
Internationale Partnerskaber (GD INTPA)1, Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og 
Udvidelsesforhandlinger (GD NEAR), Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og 
Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (GD ECHO), 
Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) og Tjenesten for 
Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI). 

8.4. I 2020 beløb betalingerne til "Et globalt Europa" sig til 11,4 milliarder euro2 og 
blev udbetalt i mere end 150 lande (jf. bilag 8.1) ved hjælp af en række forskellige 
instrumenter (jf. tekstboks 8.1) og støtteordninger såsom kontrakter vedrørende 
bygge- og anlægsarbejder/vareindkøb/tjenesteydelser, tilskud, speciallån, 
lånegarantier og finansiel bistand, budgetstøtte og andre specifikke former for 
budgettilskud. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

8.5. Vi undersøgte med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, 
der er fastsat i bilag 1.1, følgende under dette FFR-udgiftsområde i 2020: 

a) en stikprøve på 75 transaktioner, der var udformet til at bidrage til vores samlede 
revisionserklæring, ikke til at være repræsentativ for udgifterne under dette FFR-
udgiftsområde. Vi var derfor ikke i stand til at anslå fejlfrekvensen for dette FFR-
udgiftsområde. Vores stikprøve omfattede 32 transaktioner fra GD NEAR, 14 fra 
GD INTPA, 13 fra GD ECHO, 10 fra FPI og 6 andre transaktioner 

b) de oplysninger om formel rigtighed, der findes i de årlige aktivitetsrapporter fra 
GD NEAR og GD INTPA, og som efterfølgende medtages i Kommissionens årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

  

                                                      
1 Tidligere Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO). 

2 Endeligt gennemførte betalinger, herunder med formålsbestemte indtægter. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
8.6. Af de 75 transaktioner, vi undersøgte, var 28 (37,3 %) behæftet med fejl. Vi 
identificerede 17 kvantificerbare fejl, som havde en finansiel effekt på de beløb, der 
blev afholdt over EU-budgettet. Vi fandt også 11 tilfælde af manglende overholdelse af 
retlige og finansielle bestemmelser. 

8.7. De generelle kategorier af revisionsresultater for "Et globalt Europa" er 
ikkestøtteberettigede omkostninger, ikkeafholdte omkostninger, udbudsfejl og 
manglende dokumentation. Tekstboks 8.2 giver eksempler på fejl, vi kvantificerede. 
Tekstboks 8.3 illustrerer et eksempel på delegations- og tilskudsaftaler, der ikke er 
blevet gennemført korrekt. I dette tilfælde var det ikke muligt at beregne det præcise 
ikkestøtteberettigede beløb. 
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Tekstboks 8.2 

Forsyninger, der ikke blev anvendt til den finansierede foranstaltning 

GD NEAR 

Vi reviderede de udgifter, som en støttemodtager havde anmeldt inden for 
rammerne af en tilskudskontrakt indgået med Kommissionen i oktober 2016. 
Foranstaltningen var rettet mod forbedring af sundheden for flygtninge, der står 
under det støttemodtagende lands beskyttelse, herunder gennem vaccination. 
Tilskuddet var udelukkende finansieret over EU's budget, og udstyr og forsyninger 
udgjorde 47 % eller 142 millioner euro af dets samlede anslåede omkostninger på 
300 millioner euro. For at kunne gennemføre tilskudsaftalen indgik 
støttemodtageren en kontrakt med en leverandør af lægemidler i december 2017 
om indkøb af vacciner. 

For så vidt angår udgifter godtgjort af Kommissionen forud for kontrakten med 
leverandøren af lægemidler modtog vi ikke beviser vedrørende indkøbet, de reelle 
omkostninger og antallet af administrerede vaccinedoser. Samlet set konstaterede 
vi, at udgifter til en værdi af 4,4 millioner euro ikke var støtteberettigede. 

Ikkestøtteberettigede omkostninger i omkostningsanmeldelsen 

GD NEAR 

Vi reviderede de udgifter, som en støttemodtager havde anmeldt inden for 
rammerne af en tilskudskontrakt indgået med Kommissionen. Den foranstaltning, 
der blev finansieret af tilskuddet, var rettet mod at styrke lokalsamfund i det 
støttemodtagende land med henblik på at fremme social inklusion af romaer. 
Kommissionen finansierede tilskuddet på 4 millioner euro udelukkende over EU-
budgettet. 

Vi undersøgte dokumentationen og konstaterede, at Kommissionen havde 
godkendt forskudsbetalinger på 269 531 euro til godtgørelse, selv om 
støttemodtageren ikke havde gennemført tilsvarende aktiviteter. To gange havde 
Kommissionen også accepteret en omkostningsanmeldelse på 270 537 euro. 
Samlet set anså vi 64 % af det reviderede beløb for ikkestøtteberettiget. 
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Tekstboks 8.3 

Delt omkostningsfordeling, der ikke var baseret på faktisk afholdte 
udgifter 

GD ECHO 

En del af vores reviderede udgifter vedrørte fire specifikke tilskudsaftaler og én 
delegationsaftale med samlede anslåede omkostninger på 11,2 millioner euro. 

Nogle af de reviderede udgifter vedrørte omkostninger, som var delt mellem det 
EU-finansierede projekt og partnerorganisationer. Ifølge aftalerne skulle disse 
omkostninger deles på baggrund af faktisk afholdte udgifter. Vi undersøgte 
partnerorganisationernes omkostningsfordelingspolitikker og dokumentation, der 
viste, at de havde baseret deres omkostningsfordeling på budgetbeløb eller 
anslåede beløb. 

For eksempel blev elektricitetsomkostningerne til et lokalkontor i ét tilfælde ikke 
beregnet på baggrund af faktiske afholdte udgifter, men som en andel af det 
tilgængelige budget pr. kontrakt. I et andet tilfælde var fordelingen af 
omkostninger til renovering af et kontorlager, aktive køretøjer og husleje på 
tilsvarende vis baseret på det tilgængelige budget, der var til overs hver måned, 
med henblik på at dække de forskellige typer af fælles udgifter. Det var dog ikke 
muligt at beregne den præcise finansielle effekt. 

Denne tilgang til omkostningsfordeling er i strid med aftalens betingelser. 

8.8. Ved undersøgelsen af disse transaktioner konstaterede vi eksempler på 
effektive interne kontrolsystemer såsom det beskrevne eksempel i tekstboks 8.4. 
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Tekstboks 8.4 

Kommissionens kontrol af betalingsanmodninger under direkte 
forvaltning var effektiv 

GD INTPA 

EU finansierede gennem en tjenesteydelseskontrakt med en international 
konsulentvirksomhed med speciale i offentlig politik og udviklingssamarbejde en 
foranstaltning til en værdi af 13,8 millioner euro til støtte for en sammenslutning 
til fremme af regional integration i Asien. 

Vi undersøgte Kommissionens betaling i forbindelse med fakturaen, der blev 
udstedt af konsulenten under denne serviceaftale. Under behandlingen af 
betalingsanmodningen opdagede den lokale EU-delegation ikkestøtteberettigede 
omkostninger på 35 500 euro, der var indberettet som udgifter til eksperter. 
Delegationen bad derfor konsulenten om at udstede en kreditnota på dette beløb 
og reducerede betalingen. 

I løbet af aftalens gennemførelsesperiode identificerede og inddrev Kommissionen 
ikkestøtteberettigede omkostninger på over 113 700 euro i alt. Vi identificerede 
ikke yderligere fejl. 

8.9. På to udgiftsområder er transaktionerne mindre udsat for fejl som følge af 
betalingsvilkårene. Disse områder er i) budgetstøtte og (jf. punkt 8.10) ii) projekter, der 
gennemføres af internationale organisationer og er underlagt den "teoretiske tilgang" 
(jf. punkt 8.12). I 2020 reviderede vi tre budgetstøttetransaktioner og 14 projekter 
forvaltet af internationale organisationer, herunder seks transaktioner med teoretisk 
tilgang. Vi konstaterede ikke nogen fejl inden for disse områder. 

8.10. Budgetstøtte er et bidrag til en stats almindelige budget eller dens budget for 
en specifik politik eller et specifikt mål. I 2020 blev der over EU's almindelige budget 
finansieret budgetstøttebetalinger på 1,7 milliarder euro. Vi undersøgte, om 
Kommissionen havde overholdt de specifikke betingelser for at afholde 
budgetstøttebetalinger til partnerlande og havde kontrolleret, om disse lande opfyldte 
de generelle støtteberettigelsesbetingelser (f.eks. tilfredsstillende fremskridt i 
forvaltningen af de offentlige finanser). 
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8.11. De retlige bestemmelser giver imidlertid brede fortolkningsmuligheder, og 
Kommissionen har et betydeligt spillerum, når den skal afgøre, om partnerlandene 
opfylder disse generelle betingelser. Vores revision af den formelle rigtighed kan ikke 
omfatte forhold, der indtræffer senere end det tidspunkt, hvor Kommissionen 
udbetaler støtten til modtagerlandet, eftersom disse midler da vil falde sammen med 
landets egne budgetmidler3. 

8.12. Under den "teoretiske tilgang", hvor Kommissionens bidrag til 
multidonorprojekter sammenlægges med andre donorers bidrag og ikke øremærkes til 
specifikke identificerbare udgiftsposter, går Kommissionen ud fra, at EU's 
støtteberettigelsesregler er overholdt, såfremt der i de samlede beløb er tilstrækkelig 
mange støtteberettigede udgifter til at dække EU-bidraget. Ved vores substanstest tog 
vi hensyn til denne tilgang. 

8.13. Betalingerne til internationale organisationer afholdt over EU's almindelige 
budget beløb sig i 2020 til 3,2 milliarder euro. Vi kan ikke fastslå, på hvor stor en del af 
dette beløb Kommissionen har anvendt den "teoretiske tilgang", fordi den ikke 
overvåger dette. 

                                                      
3 Budgetstøttens produktivitet og effektivitet behandles i en række af vores særberetninger, 

senest i særberetning nr. 9/2019: "EU's støtte til Marokko har indtil videre givet 
begrænsede resultater" og særberetning nr. 25/2019: "Datakvalitet inden for budgetstøtte: 
Svagheder i visse indikatorer og i verificeringen før udbetaling af variable trancher", 
(http://www.eca.europa.eu). 
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8.14. Nogle internationale organisationer4 gav kun begrænset adgang til 
dokumenter, f.eks. i skrivebeskyttet format, hvorfor vi ikke kunne tage kopier af de 
reviderede dokumenter. Endvidere satte nogle internationale organisationer 
spørgsmålstegn ved vores mandat. Disse forhold hindrede planlægningen og 
udførelsen af vores revision og førte til uforholdsmæssigt store forsinkelser i 
revisionsteamets modtagelse af den ønskede dokumentation og udførelsen af dets 
arbejde. I et tilfælde tog det en international organisation mere end otte måneder at 
levere den ønskede dokumentation. Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde5 fastlægger Revisionsrettens ret til at modtage alle dokumenter eller 
oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af dens opgaver. Vi fremsatte 
tidligere tilsvarende bemærkninger i vores årsberetning fra 20186 og i udtalelse 
nr. 10/20187. 

  

                                                      
4 De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten 

(UNRWA), De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) og Den Internationale Bank for 
Genopbygning og Økonomisk Udvikling (IBRD). 

5 Revisionsrettens ret til adgang til dokumentation er fastlagt i artikel 287 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): "[Enhver] fysisk eller juridisk person, der 
modtager betalinger fra budgettet […] afgiver på Revisionsrettens begæring alle 
dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af Revisionsrettens 
opgaver." (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 170). 

6 Jf. punkt 9.13 i kapitel 9 "Et globalt Europa" i vores årsberetning for 2018. 

7 Udtalelse nr. 10/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde, punkt 18. 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 

FPI's årlige aktivitetsrapport 

8.15. For regnskabsåret 2020 reviderede vi Tjenesten for Udenrigspolitiske 
Instrumenters (FPI's) årlige aktivitetsrapport. 

8.16. Vi fokuserede i vores analyse på, om FPI havde fremlagt oplysningerne om 
formel rigtighed i sin årlige aktivitetsrapport i overensstemmelse med Kommissionens 
instruktioner og konsekvent anvendt metoden til beregning af fremtidige korrektioner 
og inddrivelser. 

8.17. Af de samlede godkendte udgifter i 2020 (730 millioner euro) anslog FPI, at 
det samlede risikobeløb på betalingstidspunktet var på 8,0 millioner euro (1,10 %). Den 
anslog værdien af korrektioner som følge af dens kontroller i de efterfølgende år til at 
være på 3,5 millioner euro (43,8 % af det samlede risikobeløb). Dette fik chefen for FPI 
til at erklære, at tjenestens finansielle eksponering var under væsentlighedstærsklen 
på 2 %. 

8.18. Kommissionen kan overdrage budgetgennemførelsesopgaver til visse 
enheder, hvis de er i stand til at beskytte EU's finansielle interesser på et højt niveau. I 
sådanne tilfælde kræver finansforordningen en vurdering af disse enheder med 
henblik på at sikre, at de overholder principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, 
gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling og synlighed af EU's foranstaltninger. Dette 
kaldes "søjlevurderingen"8. FPI skal sikre, at alle dets missioner under den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) akkrediteres på denne måde. Ved udgangen af 
2020 havde to9 ud af de 11 igangværende FSFP-missioner endnu ikke modtaget en 
fuldstændig positiv søjlevurdering. Navnlig har vurderingen af EU-

                                                      
8 Artikel 154 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 

2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
("finansforordningen"), som ændret. Kravene om søjlevurdering har udviklet sig over tid og 
er blevet opdateret i finansforordningen, siden de oprindeligt blev indarbejdet heri i 2002. 

9 EUBAM Libya og EU's rådgivende mission (EUAM) i Den Centralafrikanske Republik. 
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grænsebistandsmissionen (EUBAM) i Libyen været i gang længe10, hvilket er tegn på en 
potentiel svaghed i den interne kontrol. FPI har truffet specifikke foranstaltninger for 
at afbøde de dermed forbundne risici. Søjlevurderinger er imidlertid nødvendige for at 
beskytte EU's finansielle interesser11. 

GD NEAR's 2020-undersøgelse af restfejlfrekvensen 

8.19. I 2020 fik GD NEAR udført sin sjette undersøgelse af restfejlfrekvensen af en 
ekstern kontrahent. Formålet med undersøgelsen er at anslå frekvensen af de fejl, der 
ikke blev opdaget i alle GD NEAR forvaltningskontroller til forebyggelse, opdagelse og 
korrektion af sådanne fejl på tværs af hele dets ansvarsområde, med henblik på at 
drage konklusioner om effektiviteten af disse kontroller. Det er et vigtigt element, som 
generaldirektøren baserer forvaltningserklæringen på, og som bidrager til de 
oplysninger om formel rigtighed vedrørende "foranstaltningerne udadtil", der 
offentliggøres i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

8.20. GD NEAR præsenterede resultaterne af 2020-undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen i sin årlige aktivitetsrapport12. I undersøgelsen gennemgås en 
repræsentativ stikprøve på 375 transaktioner gennemført inden for rammerne af 
kontrakter, der var blevet afsluttet mellem september 2019 og august 2019. Den 
anslåede samlede restfejlfrekvens for GD'et var 1,36 %, dvs. under den 
væsentlighedstærskel på 2 %, som Kommissionen har fastsat. De to foregående års 
restfejlfrekvenser var 0,72 % i 2018 og 0,53 % i 2019. 

8.21. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en 
revision. Den foretages efter GD NEAR's egen metode og håndbog. Vi har konstateret 
begrænsninger herved, der kan bidrage til, at restfejlfrekvensen undervurderes. 

8.22. Under dette års revision opdagede vi igen adskillige vigtige faktorer, der 
fordrejede restfejlfrekvensen. Den første faktor var, at GD NEAR ikke stratificerede 
populationen af transaktioner, der blev anvendt til stikprøver, for mere detaljeret at 
dække de områder, der er mere udsat for fejl, eller for at fokusere mindre på dem med 

                                                      
10 Rådet godkendte EUBAM Libya-missionen i maj 2013. Missionen er i øjeblikket indsat i 

Tunis på grund af den politiske situation i Libyen. 

11 Artikel 154 i finansforordningen. 

12 Restfejlfrekvensen omtales som den samlede (GD-afledte) fejlfrekvens i den årlige 
aktivitetsrapport. 
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en bekræftet lavere fejlrisiko13. Budgetstøttetransaktioner har lav risiko og udgjorde i 
2020 kun 26 % (i værdi) af den samlede population, der er omfattet af undersøgelsen 
af restfejlfrekvensen. De udgjorde imidlertid 39 % af stikprøven vedrørende 
restfejlfrekvensen. De har udgjort en stigende andel af stikprøven vedrørende 
restfejlfrekvensen i de seneste år: 29 % i 2018, 31 % i 2019 og 39 % i 2020. 

8.23. Endvidere indførte GD NEAR i 2018 en supplerende fejlfrekvens for tilskud 
under direkte forvaltning ("fejlfrekvensen for tilskud"). Dette gav generaldirektøren et 
ekstra grundlag for at opretholde det forbehold, der tidligere var taget på grund af den 
høje risiko forbundet med sådanne tilskud. I forbindelse med stikprøven vedrørende 
restfejlfrekvensen anvender kontrahenten generelt en væsentlighedstærskel på 2 % og 
et sikkerhedsniveau på 95 %14. Sikkerhedsniveauet for fejlfrekvensen for tilskud er 
imidlertid på 80 %, hvilket førte til et mindre præcist skøn over den faktiske 
fejlfrekvens for denne del af populationen. Denne tilgang afspejler ikke den høje risiko 
på dette område. 

8.24. Den anden faktor var, at den andel af transaktioner, for hvilken 
restfejlfrekvensen var helt eller delvist afhængig af tidligere kontrolarbejde, er vokset 
siden 2016 og nåede mere end 60 % i 2020. For disse transaktioner var kontrahenten 
afhængig af tidligere arbejde udført som del af GD NEAR's kontrolramme, f.eks. 
finansielle revisioner af projekter og udgiftsverifikationer udført af uafhængige 
tredjeparter, og tog også hensyn til kontrolarbejde udført af Kommissionen. Samtidig 
er det samlede antal transaktioner, der er revideret under undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen, faldet med mere end 25 %. I for høj grad at forlade sig på tidligere 
kontrolarbejde strider imod formålet med undersøgelsen af restfejlfrekvensen, som er 
at identificere de fejl, der er sluppet igennem disse kontroller. 

8.25. Endvidere havde den kontrahent, der var ansvarlig for undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen, tillid til udgiftsverifikationer udført inden for rammerne af de 
begrænsninger, der var fastsat i den finansielle og administrative rammeaftale, som 
var indgået med visse internationale organisationer. Denne aftale begrænser det antal 
poster, der kan kontrolleres under en udgiftsverifikation, samt adgangen til 
revisionsbevis. 

                                                      
13 Jf. kapitel 9 "Et globalt Europa" i vores årsberetning for 2017. 

14 Sandsynligheden for, at fejlforekomsten i populationen ligger inden for et bestemt interval 
("konfidensintervallet"). 
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8.26. Den tredje faktor var GD NEAR's metode til at anslå restfejlfrekvensen. For 
det første giver den kontrahenten vide skønsbeføjelser til at træffe afgørelse om, 
hvorvidt der er tilstrækkelige logistiske og juridiske årsager, der forhindrer rettidig 
adgang til dokumenterne vedrørende en transaktion og dermed en beregning af 
fejlfrekvensen. For det andet tilføjede Kommissionen en risikopræmie på 5 % til 
restfejlfrekvensen, som den gjorde i 2019. Det er imidlertid ikke klart, hvordan 
Kommissionen nåede frem til en risikopræmie på 5 %. Denne metode afspejler derfor 
ikke nødvendigvis den faktiske restfejl vedrørende den pågældende transaktion15. 

8.27. Den fjerde faktor er det store antal transaktioner, der blev udskiftet i 
stikprøvepopulationen16. Disse udskiftninger - og de årsager, der angives for dem - 
bekræfter, at den dataverifikation, der kræves i henhold til instruktionshåndbogen, 
ikke blev udført med den nødvendige omhu i samarbejde med Kommissionen, og at de 
datapopulationer, der blev anvendt til stikprøver i de forskellige faser, kun delvist var 
pålidelige eller korrekte. Udskiftninger og justeringer af stikprøvepopulationen førte til 
forskellige stikprøveresultater. 

8.28. Endvidere behandler eller nævner de lovgivningsmæssige rammer for 
restfejlfrekvensundersøgelsen og aftalen mellem GD NEAR og den kontrahent, der var 
ansvarlig for undersøgelsen af restfejlfrekvensen, intet om risikoen for svig. Der er 
ingen procedure, der kræver, at kontrahenten skal underrette Kommissionen om 
tilfælde af mistanke om svig rettet mod EU-budgettet, der opdages under arbejdet 
med restfejlfrekvensen, til Kommissionen. 

GD INTPA's årlige aktivitetsrapport og undersøgelse af restfejlfrekvensen 

8.29. Vores gennemgang af GD INTPA's årlige aktivitetsrapport for 2020 og 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen præsenteres nærmere i vores årsberetning om 8., 
9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond. 

  

                                                      
15 I 2020 blev en fejl i ét tilfælde anslået delvist. 

16 For undersøgelsen af restfejlfrekvensen i 2020 var der 36. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

8.30. Stikprøven var udformet med henblik på at hjælpe os til at få et billede af 
udgifterne i 2020 på tværs af budgettet som helhed, ikke med henblik på at være 
repræsentativ for udgifterne på FFR-udgiftsområde 4 "Et globalt Europa". Vi 
reviderede ikke transaktioner nok til at kunne anslå fejlforekomsten for dette FFR-
udgiftsområde (jf. punkt 8.5). Vores undersøgelse af transaktioner og systemer 
fremhævede dog tre væsentlige områder, hvor der er plads til forbedring (jf. punkt 8.7, 
8.14 og 8.28). 

Anbefalinger 

8.31. Bilag 8.2 viser resultaterne af vores opfølgning på de fire anbefalinger, vi 
fremsatte i vores årsberetning for 2017. Kommissionen havde gennemført tre 
anbefalinger fuldt ud, mens én ikke var blevet gennemført. Vi gennemgik også de 
anbefalinger fra vores årlige beretninger fra 2018 og 2019, der havde krævet 
gennemførelse øjeblikkeligt eller inden udgangen af 2020. 

8.32. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2020 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 8.1 - Komplet og rettidig adgang til dokumenter 

Kommissionen bør tage skridt til, at internationale organisationer giver Revisionsretten 
komplet, ubegrænset og rettidig adgang til de dokumenter, der er nødvendige for at 
udføre vores opgaver i overensstemmelse med TEUF, og ikke kun i skrivebeskyttet 
format. 

Tidsramme: inden udgangen af 2021. 
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Anbefaling 8.2 - Partnerorganisationers fordeling af delte 
omkostninger 

Kommissionen bør etablere en procedure med henblik på at sikre, at 
partnerorganisationer baserer deres fordeling af delte omkostninger på faktisk 
afholdte udgifter. 

Tidsramme: inden udgangen af 2021. 

Anbefaling 8.3 - Pligt til indberetning af mistanke om svig for 
den kontrahent, der er ansvarlig for undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen 

Kommissionen bør indføre forpligtelser, ifølge hvilke den kontrahent, der er ansvarlig 
for undersøgelsen af restfejlfrekvensen, skal underrette Kommissionen om tilfælde af 
mistanke om svig mod EU-budgettet, der konstateres under arbejdet vedrørende 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 

Tidsramme: inden udgangen af 2022. 
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Bilag 

Bilag 8.1 - GD NEAR's og GD INTPA's betalinger pr. delegation 

  
* Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke 
de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål. 

Kilder: Kort ©OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-Share Alike 
2.0 (CC BY-SA), og Den Europæiske Revisionsret på grundlag af Den Europæiske Unions konsoliderede 
årsregnskab for 2020. 

 

Top 5 i GD NEAR
(millioner euro)

1. Marokko
2. Tyrkiet
3. Tunesien
4. Palæstina (besat område)* 
5. Georgien

411
314
248   
174
119
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Kilder: Kort ©OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-Share Alike 
2.0 (CC BY-SA), og Den Europæiske Revisionsret på grundlag af Den Europæiske Unions konsoliderede 
årsregnskab for 2020. 

 

Top 5 i GD INTPA
(millioner euro)

1. Bangladesh
2. Afghanistan
3. Myanmar/Burma
4. Irak 
5. Cambodja

153
138

74   
59
50
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Bilag 8.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2017 

Vi anbefaler, at GD NEAR: 
Anbefaling 1: 
Som led i undersøgelsen af restfejlfrekvensen for 2019 og 
fremefter giver den kontrahent, der er ansvarlig for 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen, mere præcise 
retningslinjer for kontrol af udbud på andet niveau 

X17      

Anbefaling 2: 
Som led i undersøgelsen af restfejlfrekvensen for 2019 og 
fremefter stratificerer den population, der er omfattet af 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen, på grundlag af 
projekternes iboende risiko, idet der lægges mere vægt på 
tilskud under direkte forvaltning og mindre vægt på 
budgetstøttetransaktioner 

   X   

                                                      
17 Kommissionen inkluderede yderligere instruktioner til den kontrahent, der er ansvarlig for undersøgelsen af restfejlfrekvensen, om, hvordan udbud på 

andet niveau kontrolleres, i håndbøgerne vedrørende restfejlfrekvensen for 2019 og 2020. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

Anbefaling 3: 
Oplyser om begrænsningerne ved undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen i den årlige aktivitetsrapport for 2018 og 
fremefter 

X18      

Vi anbefaler, at GD DEVCO: 
Anbefaling 4: 
Senest i 2020 gennemgår eksisterende vejledning til 
støttemodtagere med projekter, der gennemføres under 
indirekte forvaltning, med det formål at sikre, at planlagte 
aktiviteter gennemføres rettidigt og bidrager til den 
praktiske anvendelse af projektresultaterne, med henblik 
på at få mest valuta for pengene. 

X19      

                                                      
18 Kommissionen oplyste om begrænsninger af undersøgelsen af restfejlfrekvensen i de årlige aktivitetsrapporter for 2018 og 2020, men ikke for 2019. Den 

meddelte os, at dette skyldtes en redigeringsundladelse. 

19 Kommissionen fremsatte ændringer af finansforordningen fra 2018, opdaterede retningslinjer og udsendte yderligere instruktioner mellem 2018 og 
2021. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2018 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
Senest i 2020 tager skridt til at styrke de internationale 
organisationers forpligtelse i medfør af TEUF til på 
Revisionsrettens begæring at sende den alle de 
dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige til 
gennemførelse af dens opgaver. 

  X    

Vi anbefaler, at GD NEAR: 
Anbefaling 2: 
Senest i 2020 tager skridt til at justere GD NEAR's metode 
vedrørende undersøgelsen af restfejlfrekvensen for at 
begrænse de tilfælde, hvor der fuldt ud anvendes tidligere 
kontrolarbejde, og nøje overvåge gennemførelsen af denne 
metode. 

X20      

                                                      
20 Kommissionen opdaterede håndbogen vedrørende restfejlfrekvensen for 2020. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

Vi anbefaler, at GD ECHO: 
Anbefaling 3: 
Reviderer beregningen af GD ECHO's korrektionskapacitet 
for 2019 ved ikke at medregne inddrivelser af ikke anvendt 
forfinansiering. 

X21      

2019 

Vi anbefaler, at GD NEAR: 
Anbefaling 1: 
Oplyser om begrænsningerne ved undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen i GD NEAR's årlige aktivitetsrapport for 
2020 og dets fremtidige årlige aktivitetsrapporter. 
Tidsramme: senest ved offentliggørelsen af den næste 
årlige aktivitetsrapport i første kvartal af 2021 

X22      

Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
21 Kommissionen opdaterede retningslinjer og udsendte yderligere instruktioner vedrørende kvalitetskontrol mellem 2018 og 2020. 

22 Jf. fodnote 19. Kommissionen oplyste om begrænsningerne ved undersøgelsen af restfejlfrekvensen i den årlige aktivitetsrapport for 2020. 

235



Kapitel 9 
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Indledning 
9.1. I dette kapitel præsenteres resultaterne af vores revision vedrørende FFR-
udgiftsområde 5 "Administration". Tekstboks 9.1 giver en oversigt over EU-
institutionernes og -organernes udgifter i 2020. 

Tekstboks 9.1 

FFR-udgiftsområde 5 "Administration"- Fordeling i 2020 

Øvrige 0,1 (1,2 %)

EØSU 0,1 (1,2 %)

Den Europæiske Revisionsret 
0,1 (1,4 %)

Domstolen 
0,4 (4,1 %)

Rådet 
0,5 (5,2 %)

EU-Udenrigstjenesten 
0,9 (8,9 %)

Europa-Parlamentet 
1,9 (18,0 %)

Kommissionen 
6,3 (60,0 %)








Administration 
10,3 (6,0 %)

173,3 
milliarder 

euro 

(milliarder euro)

2020-betalingerne som andel af EU-budgettet samt deres fordeling
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(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 10). 

Kilde: Den Europæiske Unions konsoliderede regnskab for 2020. 

9.2. Vi rapporterer særskilt om EU's agenturer og andre organer og om
Europaskolerne1. Finansiel revision af Den Europæiske Centralbank indgår ikke i vores 
mandat. 

Kort beskrivelse 

9.3. Administrationsudgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer, som i
2020 tegnede sig for ca. 68 % af det samlede beløb, samt udgifter til bygninger, udstyr, 
energi, kommunikation og informationsteknologi. Vores revisioner gennem mange år 
viser, at der kun er lav risiko forbundet med disse udgifter. 

1 Vores særlige årsberetninger om agenturer, andre enheder og Europaskolerne 
offentliggøres på vores websted. 

Mellemliggende/endMeeligllee bmligetgalin… ger:  10,2

Afregning af forfinansiering⁽*⁾: 0,2

I alt: 10,4

I alt: 10,3

0 2 4 6

Revisions-
population

Betalinger

2020-revisionspopulationen i forhold til betalingerne

8  10 

Forfinansieringsbetalinger⁽*⁾: 0,1

(milliarder euro)
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Revisionens omfang og revisionsmetoden 

9.4. Med anvendelse af den revisionstilgang og de revisionsmetoder, der er fastsat i 
bilag 1.1, undersøgte vi følgende under dette FFR-udgiftsområde: 

a) en stikprøve på 48 transaktioner, som er udformet, så den er repræsentativ for 
samtlige udgifter under dette FFR-udgiftsområde. Vi udtog transaktioner fra alle 
EU-institutioner og -organer. Vores mål var at bidrage til den samlede 
revisionserklæring som beskrevet i bilag 1.1 

b) Rådets og Den Europæiske Ombudsmands overvågnings- og kontrolsystemer, 
herunder standarder for intern kontrol, risikostyring, forudgående og 
efterfølgende kontrol, register over undtagelser, forvaltningstilsyn, rapporter om 
intern revision og foranstaltninger til bekæmpelse af svig. 

c) om oplysningerne om formel rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter fra alle 
institutioner og organer - herunder fra de generaldirektorater og kontorer i 
Kommissionen, der har det primære ansvar for administrationsudgifterne2 - var 
pålidelige og herefter medtaget i den årlig forvaltnings- og effektivitetsrapport 

d) offentlige udbud afholdt af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, 
Domstolen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) med 
henblik på indkøb af personlige værnemidler til deres ansatte. 

9.5. Vores egne udgifter revideres af et eksternt firma3. Resultaterne af dets 
revision af vores årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2020, er omfattet af punkt 9.7. 

                                                      
2 GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed, Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af 

Individuelle Rettigheder, Kontorerne for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles og i 
Luxembourg og GD for Informationsteknologi. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Transaktionernes formelle rigtighed 
9.6. Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag 9.1. Af de 
48 transaktioner, vi undersøgte, var 10 (21 %) behæftet med fejl. På grundlag af de syv 
fejl, vi har kvantificeret, anslår vi, at fejlforekomsten er under væsentlighedstærsklen. 

Bemærkninger om stikprøven af transaktioner 

9.7. De forhold, der behandles i punkt 9.8 og 9.9 vedrører Europa-Parlamentet og 
Kommissionen. Vi konstaterede ingen specifikke forhold med hensyn til Rådet, 
Domstolen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske 
Regionsudvalg, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og EU-Udenrigstjenesten. Vores eksterne revisor rapporterede ingen 
specifikke forhold på grundlag af sit arbejde. 

Europa-Parlamentet 

9.8. Vi konstaterede fejl i to af Europa-Parlamentets betalinger. Den ene vedrørte 
en overbetaling i forbindelse med IT-tjenester på grund af en ukorrekt anvendelse af 
kontraktvilkår. Den anden vedrørte en ukorrekt udbetaling af dagpenge til et medlem 
af Europa-Parlamentet som følge af en fejl på en deltagerliste. Vi konstaterede, at det 
eksisterende kontrolsystem ikke forhindrede eller opdagede fejl af denne type, men 
Parlamentet arbejder i øjeblikket på et nyt system for at udbedre dette. 

Europa-Kommissionen 

9.9. Vi konstaterede fem fejl i Kommissionens betalinger. En fejl vedrørte en mindre 
overbetaling i forbindelse med omkostninger vedrørende softwarelicenser. De fire 
andre vedrørte tillæg til ansatte, som ikke havde meddelt nylige ændringer i deres 
personlige situation eller havde ret til at opnå lignende tillæg fra andre kilder. Ansatte 
skal først søge om disse tillæg og derefter underrette Kommissionen herom, så den 
kan tage hensyn til dem ved beregningen af lønnen. Kommissionens 
overensstemmelseskontrol af sine beregninger afslørede ikke disse fire tilfælde. I de 
foregående år konstaterede vi lignende fejl med hensyn til familietillæg4. 

                                                      
4 Jf. punkt 9.9 i årsberetningen for 2019 og punkt 10.8 i årsberetningen for 2018. Alle fejl blev 

senere korrigeret af Kommissionen. 
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Bemærkninger om overvågnings- og kontrolsystemer 

9.10. Vi konstaterede ingen væsentlige problemer med de overvågnings- og 
kontrolsystemer, som vi undersøgte i Rådet og hos Ombudsmanden. 
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Årlige aktivitetsrapporter og andre 
forvaltningsordninger 
9.11. De årlige aktivitetsrapporter, vi gennemgik, identificerede ingen væsentlige 
fejlforekomster, hvilket er i overensstemmelse med vores revisionsresultater (jf. 
punkt 9.6). 
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Bemærkninger om offentlige udbud 
vedrørende indkøb af personlige 
værnemidler 
9.12. EU-institutionernes foranstaltninger til at beskytte deres ansatte5 under 
covid-19-pandemien omfattede indkøb af personlige værnemidler såsom masker, 
handsker og temperaturfølere. Vi undersøgte femten udbud vedrørende indkøb af 
personlige værnemidler, der blev afholdt af Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Domstolen og EU-Udenrigstjenesten i 2020. Otte udbud vedrørte 
masker og de andre syv vedrørte værnemidler. I hvert enkelt tilfælde undersøgte vi 
både den begrundelse, der blev givet for at anvende en bestemt udbudsform, og selve 
tildelingsprocessen. Undersøgelsen af disse indkøb var ikke omfattet af vores 
repræsentative stikprøve og bidrog derfor ikke til den anslåede fejlforekomst. 

9.13. De akutte indkøb af personlige værnemidler i de tidlige faser af 
covid-19-pandemien var en udfordring på grund af den stigende efterspørgsel. I de 
fleste sager, vi undersøgte, anvendte institutionerne udbud med forhandling til indkøb 
af varer, jf. finansforordningen6. 

9.14. Vi konstaterede visse problemer i forbindelse med de procedurer, som 
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten anvendte ved 
indkøb af bydende nødvendige kirurgiske masker. Disse institutioner havde fastsat 
strenge minimumskrav i udbudsbetingelserne (herunder europæiske 
referencekvalitetsstandarder for kirurgiske masker og leveringsdatoer). I fire tilfælde 
vedlagde den valgte tilbudsgiver imidlertid ikke fyldestgørende dokumentation for, at 
alle minimumskvalitetskrav var opfyldt på tidspunktet for kontraktens indgåelse, f.eks. 
dokumentation vedrørende maskernes holdbarhed eller dokumentation vedrørende 
overensstemmelse med de tekniske specifikationer.  

                                                      
5 Artikel 1e i Personalevedtægten: "Tjenestemænd […] skal tildeles arbejdsvilkår, der 

opfylder passende sundheds- og sikkerhedsstandarder […]." 

6 Finansforordningen (EU, Euratom) 2018/1046, artikel 164 og punkt 11.1, litra c), - 
Udbudsprocedurer. 
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9.15. Kommissionen og Rådet gennemførte efterfølgende laboratorietest af 
udvalgte leverancer af masker. Disse test fik Kommissionen til at afvise det første parti 
masker, den modtog, men den efterfølgende levering var af tilfredsstillende kvalitet. 
Rådets test viste, at maskerne opfyldte de fleste nødvendige kvalitetskrav. 
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Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

9.16. Det samlede revisionsbevis, som vi indhentede og har præsenteret i dette 
kapitel, indikerer, at fejlforekomsten i udgifterne under "Administration" ikke var 
væsentlig (jf. bilag 9.1). 

Anbefalinger 

9.17. Bilag 9.2 viser resultaterne af vores opfølgning på de anbefalinger, vi i vores 
årsberetning for 2017 gav Europa-Parlamentet og Kommissionen. De berørte 
institutioner har efterfølgende gennemført anbefalingerne i nogle henseender, men 
med hensyn til anbefaling 3 medfører vores bemærkning i punkt 9.9, at vi fremsætter 
en lignende anbefaling i år (jf. anbefaling 9.2). 

9.18. På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og 
konklusioner vedrørende 2020 anbefaler vi følgende: 

Anbefaling 9.1 - Europa-Parlamentet 

Parlamentet bør indføre de nødvendige ændringer for at sikre, at det kun betaler 
dagpenge til de medlemmer af Parlamentet, der er berettiget til dem (jf. punkt 9.8). 

Tidshorisont: ved udgangen af 2022 

Anbefaling 9.2 - Kommissionen 

Kommissionen bør for at forbedre sit system til forvaltning af vedtægtsmæssige 
familietillæg styrke overensstemmelseskontrollen af de ansattes erklæringer om tillæg, 
som er modtaget fra andre kilder, og øge de ansattes bevidsthed om dette spørgsmål 
(jf. punkt 9.9). 

Tidshorisont: ved udgangen af 2022 
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Bilag 

Bilag 9.1 - Resultaterne af testen af transaktioner på 
udgiftsområdet "Administration" 

  
2020 2019   

  
  

  

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR   

  
  

Transaktioner i alt 48 45 

    
ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL   

   

Anslået fejlforekomst 
Uden 

væsentlig 
fejlforekomst 

Uden 
væsentlig 

fejlforekomst 

 
 

 
Kilde: Revisionsretten.
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Bilag 9.2 - Opfølgning på tidligere anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

2017 

Vi anbefaler følgende: 
Anbefaling 1:  
I forbindelse med revisionen af finansforordningen bør 
Europa-Parlamentet forbedre retningslinjerne for de 
anvisningsberettigedes udformning og kontrol af de 
udvælgelses- og tildelingskriterier, der anvendes ved 
udbud.  

x7      

Vi anbefaler følgende: 
Anbefaling 2:  
I forbindelse med den næste revision af 
bestemmelserne for modtagelse af besøgsgrupper bør 
Europa-Parlamentet styrke proceduren for indsendelse 
af udgiftsanmeldelser ved at kræve, at grupper 
indsender dokumentation sammen med 
udgiftsanmeldelsen. 

  x    

                                                      
7 Europa-Parlamentet har ajourført "Vejledningen om offentlige indkøb" til brug for de anvisningsberettigede og de ansatte, herunder retningslinjer for 

udvælgelses- og tildelingskriterier. 
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År Revisionsrettens anbefalinger 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført 
Ikke 

relevant 
Utilstrækkelig 

dokumentation I de fleste 
henseender 

I nogle 
henseender 

Vi anbefaler følgende: 
Anbefaling 3:  
Europa-Kommissionen bør hurtigst muligt forbedre 
sine systemer til forvaltning af vedtægtsmæssige 
familietillæg ved at styrke 
overensstemmelseskontrollen af de ansattes 
erklæringer om tillæg modtaget fra andre kilder. 

  x8    

Kilde: Revisionsretten. 

                                                      
8 Overvågning af tillæg, der modtages fra andre kilder, er kompliceret, f.eks. på grund af stadigt mere varierende familieforhold og hyppige ændringer i de 

nationale tillæg i bestemte medlemsstater. Kommissionen traf foranstaltninger til at forbedre sine relevante IT-systemer og styrke 
overensstemmelseskontrollen, og den tilbagekræver de beløb, som den konstaterer, er udbetalt fejlagtigt. Vi konstaterede fortsat fejl under vores 
revisionsarbejde. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2020 — KAPITEL 1 — REVISIONSERKLÆRINGEN 

MED UNDERBYGGENDE OPLYSNINGER 

INDLEDNING 

1.1 Kommissionens fælles svar på punkt 1.1 til 1.6: 

2020 var præget af en af de alvorligste globale pandemier i nyere historie. Dette indebar særlige 

udfordringer og forhindringer, som Kommissionen måtte overvinde for at gennemføre budgettet med 

den sædvanlige omhu, effektivitet og virkningsgrad. 

EU-budgettet bidrager til at styrke den europæiske økonomi, navnlig i lyset af den økonomiske 

nedgang forårsaget af pandemien, og til at gøre den mere modstandsdygtig. 

Kommissionen lægger stor vægt på at sikre, at EU-budgettet anvendes ansvarligt og korrekt, og på at 

samarbejde med alle involverede parter for at sikre, at det skaber konkrete resultater i praksis. 

Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af EU-budgettet. Hvis det konstateres, at 

medlemsstaterne, formidlerne eller de endelige modtagere har brugt EU's penge forkert, tager 

Kommissionen straks skridt til at udbedre disse fejl og inddrive midlerne, når det er nødvendigt. 

Samtidig bestræber Kommissionen sig på at finde den rette balance mellem en lav fejlfrekvens, 

hurtige betalinger og rimelige omkostninger til kontrol.  

Selv om den økonomiske forvaltning af EU-budgettet er blevet bedre over tid, er der fortsat større 

risiko for, at nogle udgiftsformer er fejlbehæftede. Disse er for det meste styret af mere komplekse 

regler og refusionsordninger. Kommissionen fortsætter med at træffe forebyggende og afhjælpende 

foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede svagheder og sikre, at fejl i højere grad forebygges og 

opdages over tid for alle programmer. 

REVISIONSRESULTATER VEDRØRENDE REGNSKABSÅRET 2020 

Der forekommer fortsat fejl i specifikke typer af udgifter 

1.17 a) Hvad angår indtægtssiden af EU-budgettet glæder Kommissionen sig over, at dette område er 

uden væsentlig fejlforekomst. 

Hvad angår traditionelle egne indtægter (TEI) og de momsbaserede egne indtægter, tager 

Kommissionen skridt til at intensivere opfølgningen af mangeårige udestående TEI-punkter og 

ophæve momsforbehold, hvor det er muligt, samt at følge op på de svagheder i TEI-bogføringen, der 

er konstateret af Revisionsrettens revisioner. 

Med hensyn til egne indtægter baseret på bruttonationalindkomsten (BNI) træffer Kommissionen 

omfattende foranstaltninger til behandling af globalisering, herunder forskning og udvikling (FoU). 

b) Kommissionens eget skøn over risikoen ved betaling, dvs. den resterende fejlfrekvens på

betalingstidspunktet, efter dens forebyggende kontrol, er samlet set 1,9 % for de relevante 2020-

udgifter, hvilket var et fald i forhold til 2019.
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I betragtning af udgifternes og kontrolstrategiernes flerårige karakter gør Kommissionen en betydelig 

indsats for at foretage kontrol efter betalingerne og fortsætte med at foretage korrektioner indtil 

afslutningen af finansieringsprogrammerne. Disse bestræbelser afspejles i den anslåede risiko ved 

afslutningen af programmet1, der svarer til risikoen ved betaling minus Kommissionens forventede 

fremtidige korrektioner, anslået til 1 % i 2020. 

For 2020 vurderer Kommissionen risikoen ved afslutning samlet set til 0,9 %. Dette ligger langt 

under væsentlighedsgrænsen på 2 % og er både i overensstemmelse med niveauerne for tidligere år 

siden 2016 og med Kommissionens mål. 

Baseret på sin detaljerede bottom-up-tilgang er Kommissionen i stand til at dokumentere den 

differentierede situation for de forvaltede midler. Kommissionen finder derfor, at: 

 udgifter med en lavere risiko, med en risiko ved betaling på under 1,9 %, udgør 56 % af de

samlede udgifter

 udgifter med en mellemhøj risiko, med en risiko ved betaling på mellem 1,9 % og 2,5 %,

udgør 16 % af de samlede udgifter

 udgifter med en højere risiko, med en risiko ved betaling på over 2,5 % eller alvorlige

påviste svagheder, udgør 28 % af de samlede udgifter.

Dette bidrager til Kommissionens konklusion om, at for mindst over halvdelen af de relevante 

udgifter er risikoen ved betaling under væsentlighedsgrænsen. (Se detaljer i den årlige forvaltnings- 

og effektivitetsrapport 2020, bind II, side 78).  

Dette detaljerede informationsniveau, som er omfattende og gennemsigtigt rapporteret i de årlige 

aktivitetsrapporter og i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, gør det muligt for 

Kommissionen som forvalter af EU-midler at opdage systemsvagheder, udpege de grundlæggende 

årsager til fejl (f.eks. reglernes kompleksitet) og træffe målrettede korrigerende foranstaltninger. Det 

styrker også forebyggende foranstaltninger og sikrer, at eventuelle indhøstede erfaringer indgår i 

udformningen af de fremtidige finansielle programmer. 

Reglernes kompleksitet og den måde, hvorpå EU-midlerne udbetales, har en indvirkning på 

risikoen for fejl 

1.18 Første led — Kommissionen kan tilslutte sig den konklusion, at risikoen for fejl er lavere for 

udgifter, der er underlagt forenklede regler (hovedsageligt i rettighedsbaserede udgifter). 

Andet led — Kommissionen mener også, at komplekse regler kan bidrage til en højere fejlrisiko. 

Ud over at anvende finansielle korrektioner og inddrivelser træffer Kommissionen foranstaltninger for 

at afhjælpe de svagheder, der fører til mellemhøje og højere risici. Dette omfatter målrettede 

afhjælpende foranstaltninger såsom at øge kendskabet til gældende EU-regler blandt 

støttemodtagere og gennemførelsespartnere, som er mere udsatte for fejl. Det betyder også bedre brug 

af kontroller og revisionsresultater til at justere og målrette kontrolstrategierne, øge kapaciteten hos 

nationale myndigheder, der har mangler i deres forvaltnings- og kontrolsystemer, og anvende de 

indhøstede erfaringer på de fremtidige programmer.  

1 Da foranstaltningerne under Den Europæiske Garantifond for Landbruget ikke er endeligt 

gennemført, vil risikoen ved afslutning i forbindelse med landbrugsudgifter blive udskiftet med det 

endelige risikobeløb. 
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Kommissionen vil fortsætte arbejdet med at forenkle regler, i det omfang det er muligt, og øge 

brugen af enklere gennemførelsesmekanismer, f.eks. forenklede omkostningsmuligheder, hvor det 

udgør den mest effektive måde at reducere kontrolomkostningerne og -byrden og risikoen for fejl på. 

Ydermere sigter Kommissionen samtidig mod at opstille ambitiøse mål med henblik på at øge 

programmernes effektivitet. Komplekse betingelser og regler for støtteberettigelse finder anvendelse, 

hvor det er nødvendigt at målrette støtten for at nå ambitiøse politiske mål eller for at respektere de 

grundlæggende principper i det indre marked (offentlige indkøb eller statsstøtteregler).  

Lovligheden og den formelle rigtighed skal derfor afvejes i forhold til gennemførelsen af de politiske 

målsætninger, idet man også må holde sig gennemførelsesomkostningerne for øje. 

1.19 Kommissionen deler Revisionsrettens opfattelse af, at den måde, hvorpå midler udbetales, har 

indflydelse på risikoen for fejl. På grundlag af de detaljerede oplysninger, den råder over, mener 

Kommissionen desuden, at risiciene ved betaling ikke er lige væsentlige for refusionsbaserede 

betalinger.  

Som det fremgår af analysen foretaget af Kommissionen i den årlige forvaltnings- og 

effektivitetsrapport, kan risikoeksponeringen være lav, mellemhøj eller høj inden for det samme 

politikområde og endda inden for det samme udgiftsprogram, også hvor den samlede fejlprocent for 

en medlemsstat eller et politikområde er under væsentlighedsgrænsen, f.eks. mellem to operationelle 

EFRU-programmer inden for samme medlemsstat. Hertil kommer, at for udgifter med høj risiko 

(hovedsagelig refusionsbaserede betalinger) er risici ved betaling for et stort antal individuelle 

programmer og betalingsorganer også under væsentlighedsgrænsen på grund af de gældende 

kontrolstrategier samt de målrettede udbedrende foranstaltninger. 

En væsentlig andel af vores revisionspopulation er behæftet med væsentlige fejl 

1.21 Detaljeret forvaltningsanalyse pr. program viser, at situationen ikke er homogen inden for 

bestemte politikområder, udgiftsprogrammer eller endda medlemsstater. 

Baseret på denne detaljerede vurdering (se også svar på afsnit 1.17 b) som rapporteret i de årlige 

aktivitetsrapporter og den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 2020 (bind II, s. 78), opdeler 

Kommissionen sine udgifter efter deres estimerede risiko ved betaling. På dette grundlag mener 

Kommissionen, at risikoen ved betaling er under 1,9 % for mindre end 44 % af sine relevante 

udgifter.  

Dette vedrører nogle operationelle programmer for "samhørighed", der udviser alvorlige mangler 

og/eller har en fejlprocent på over 1,9 %, tilskuddene til forskningsprogrammet Horisont 2020, 

individuelle betalingsorganer for den fælles landbrugspolitik for direkte betalinger og udvikling af 

landdistrikter og for nogle medlemsstater for markedsforanstaltninger, der har en fejlprocent på over 

1,9 % og komplekse tilskud under FFR-overskriften "Konkurrenceevne". 

1.23 Med hensyn til "samhørighed" noterer Kommissionen sig den fejlfrekvens, der er beregnet af 

Revisionsretten, og som er forbedret yderligere i forhold til tidligere år. Kommissionen følger op på 

alle de fejl, som Revisionsretten har påpeget, og anmoder om yderligere finansielle korrektioner, hvor 

det er relevant og juridisk muligt.  

Kommissionen henviser endvidere til sit skøn over fejlfrekvensen, herunder maksimalrisici (værst 

tænkelige scenarier), der er oplyst i de årlige REGIO- og EMPL-aktivitetsrapporter for 2020, som 

følge af en detaljeret analyse af situationen for hvert program. Kommissionen bemærker, at dens skøn 

falder inden for det fejlinterval, der er beregnet af Revisionsretten, og mener, at dens detaljerede 
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vurdering afspejler et rimeligt skøn over fejlprocenten for hvert program og kumulativt for alle 

programmer. 

For så vidt angår de foranstaltninger, der er truffet for at reducere fejlene, har Kommissionen tilsendt 

medlemsstaterne en opdateret vejledning for programmeringsperioden 2014-2020, der sammen med 

den krævede brug af forenklede omkostningsmuligheder sigter mod yderligere at forbedre kvaliteten 

af forvaltningskontrollen i fremtiden. Kommissionen har udarbejdet en handlingsplan for offentlige 

indkøb, som er blevet ajourført flere gange siden 2014, og en fælles handlingsplan for statsstøtte. 

Disse foranstaltninger har til formål at hjælpe administratorer og modtagere af EU-midler med at 

forbedre deres praksis med hensyn til offentlige indkøb og mindske risikoen for uregelmæssigheder i 

forbindelse med anvendelsen af statsstøttereglerne ved hjælp af uddannelsesprogrammer og 

formidling af relevante oplysninger til de berørte parter i ESI-fondene.  

Som det ses ovenfor, har Kommissionen detaljerede oplysninger til rådighed om risikoeksponeringen, 

hvilket bekræfter, at situationen ikke er ensartet: operationelle programmer til gennemførelse af Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Samhørighedsfonden, falder i de tre kategorier af risici. 

1.24 Hvad angår "naturressourcer" er Kommissionen tilfreds med Revisionsrettens konstatering i 

kapitel 6 om, at EGFL's direkte betalinger, der repræsenterer 69 % af udgifterne under 

naturressourcer, fortsat er uden væsentlige fejl. 

For markedsforanstaltninger (2,4 % risiko ved betaling) og udvikling af landdistrikter (2,9 % risiko 

ved betaling) mener Kommissionen, at selv om fejlprocenterne har haft en nedadgående tendens i de 

senere år, er det, for at opnå lavere fejlfrekvenser, nødvendigt at afveje lovligheden og den formelle 

rigtighed i forhold til opfyldelsen af de politiske mål og under hensyntagen til 

gennemførelsesomkostningerne. Under alle omstændigheder er der, når der tages hensyn til den 

korrigerende kapacitet, sikkerhed for, at den resterende endelige risiko for EU-budgettet er væsentligt 

under væsentlighedsgrænsen. 

1.25 Hvad angår "konkurrenceevne" mener Kommissionen, at de mere risikobetonede udgifter 

under dette kapitel vedrører dele af Horisont 2020, og den er enig i udtalelsen om, at 

personaleomkostninger og andre direkte omkostninger er de vigtigste fejlkilder.   

På den anden side har nogle dele af forskningsprogrammerne en lav risiko, f.eks. Marie Skłodowska-

Curie-aktiviteter og Det Europæiske Forskningsråds tilskud. 

1.26 Med henvisning til "det globale Europa", der er baseret på Kommissionens egen detaljerede 

vurdering af forvaltningen for hvert program (jf. den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 

2020, s. 61-62), mener Kommissionen ikke, at de udgifter i dette kapitel, som er forbundet med lavere 

risiko, udelukkende er begrænset til budgetstøttesegmentet. Som det fremgår af de årlige 

aktivitetsrapporter fra GD for Eksterne Forbindelser, har de fleste af de direkte og indirekte 

forvaltningssegmenter en lav risiko ved betaling undtagen tilskud til direkte forvaltning fra ENI-IPA, 

hvor GD NEAR har taget forbehold og udarbejdet en handlingsplan. 

Fejl relateret til støtteberettigelse bidrager stadig mest til den anslåede fejlfrekvens for 

højrisikoudgifter 

1.27 Kommissionen erkender, at komplekse regler bidrager til en højere fejlrisiko. Kommissionen 

arbejder derfor løbende på at forenkle reglerne i det omfang, det er muligt, og øge anvendelsen af 

mere enkle gennemførelsesmekanismer såsom forenklede omkostningsmuligheder. Nedbringelse af 
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bureaukratiet for støttemodtagere og reducering af kompleksiteten er et af de vejledende principper 

for den flerårige finansielle ramme 2021-2027. 

Se også Kommissionens svar på punkt 1.23. 

1.28 Kommissionen træffer forebyggende foranstaltninger for at håndtere de hyppigste fejl og 

anmoder om afhjælpende foranstaltninger, så snart mangler opdages. 

For samhørighedspolitikken indberettede revisionsmyndighederne i 2020 for tredje år i træk 

uregelmæssigheder i deres revision af operationer efter en fælles typologi, som var aftalt med 

Kommissionen og delt blandt medlemsstaterne. De fleste af de uregelmæssigheder, som 

revisionsmyndighederne og Kommissionen påpegede, vedrører de samme hovedkategorier: ikke-

støtteberettigede udgifter, offentlige indkøb, revisionsspor og statsstøtte.  

De typer af revisionsresultater, som revisionsmyndighederne har indberettet til 

forvaltningsmyndighederne år efter år, bør give dem mulighed for at integrere de hyppigste kilder til 

fejl i deres risikovurderinger og tilpasse deres tilgange og værktøjer til forvaltningskontrol i 

overensstemmelse hermed. 

Hvad angår den fælles landbrugspolitik henviser Kommissionen til sine svar i kapitel 6, herunder 

punkt 6.31. Kommissionen er forpligtet til at håndtere de vigtigste risici vedrørende midlerne fra den 

fælles landbrugspolitik af de eksisterende underlæggende årsager til fejl ved hjælp af 

revisionsundersøgelser og handlingsplaner i visse medlemsstater. Kommissionen behandler også disse 

spørgsmål ved hjælp af forebyggende foranstaltninger, f.eks. forenkling af lovgivning og 

kapacitetsopbygning i medlemsstaterne, som beskrevet i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport. 

Vi konstaterede ikke en væsentlig fejlfrekvens i udgifterne med lav risiko 

1.31 Baseret på sin detaljerede vurdering (jf. den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for 2020, 

bind II, s. 78), mener Kommissionen, at (dele af) finansieringsprogrammer, der skal betragtes som 

lavrisikoprogrammer, dvs. at den dermed forbundne risiko ligger under 1,9 %, udgør 56 % af de 

relevante udgifter i 2020. 

Dette omfatter udgifterne fra betalingsorganerne for den fælles landbrugspolitik og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond samt de operationelle programmer for "samhørighed" med en lav fejlprocent, 

udgifter i forbindelse med Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter, støtte fra Det Europæiske 

Forskningsråd, Den Europæiske Rumorganisation og Det Europæiske GNSS-Agentur, Connecting 

Europe-faciliteten, Erasmus+, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og budgetstøtte, subsidier og 

administrationsudgifter. 

Med hensyn til den fælles landbrugspolitik er Kommissionen tilfreds med Revisionsrettens 

konstatering i kapitel 6 af, at EGFL's direkte betalinger, der repræsenterer 69 % af udgifterne under 

naturressourcer, fortsat er uden væsentlige fejl. Denne konstatering er i overensstemmelse med 

Kommissionens egne resultater i GD AGRI's årlige aktivitetsrapport. 

Kommissionens anslåede fejlforekomst ligger i den lave ende af vores interval 

1.34 Kommissionen opbygger sin sikkerhed fra bunden og på et detaljeret niveau. Det betyder, at 

hundredtusinder af kontroller hvert år udføres af Kommissionen og medlemsstaterne og bruges til at 

bestemme risikoen ved betaling. Baseret på sin grundige tilgang er Kommissionen i stand til at 

dokumentere den differentierede situation for de forvaltede midler. Dette gør det muligt for 

Kommissionen at koncentrere sin indsats, yde sin støtte effektivt og afhjælpe specifikke svagheder 
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selv i forbindelse med politikker eller programmer, der globalt set har lav risiko, f.eks. den fælles 

landbrugspolitik. 

Kommissionens mål er fortsat, at risikoen ved afslutning er under væsentlighedsgrænsen på 2 %. 

Risikoen er et skøn over de fejl, der resterer ved afslutningen af programmernes livscyklus, når alle 

efterfølgende kontroller og korrektioner er foretaget (de fejl, der vil forekomme mellem 

indberetningstidspunktet og afslutningen af programmets livscyklus). 

For 2020 anslås den til 0,9 %, langt under 2 %, selv for hvert rapporteringsår. 

Der er stadig problemer med processen til udarbejdelse af den årlige forvaltnings- og 

effektivitetsrapport og oplysningerne om den formelle rigtighed deri 

1.35 Generaldirektorat modtager en delegation fra kollegiet til at gennemføre deres andel af EU-

budgettet. Kommissærerne holdes regelmæssigt orienteret om udarbejdelsen af de årlige 

aktivitetsrapporter. Tilsvarende informeres kollegiet regelmæssigt under forberedelsen af den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

1.36 Vedtagelsen af den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport følger en streng og robust 

procedure, som omfatter dialoger mellem GD'er og kommissærer, konsultationer mellem tjenester, 

møder på kabinetsniveau og informationsnotater til kollegiet. Kollegiet tager i sidste ende ansvaret for 

den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport efter en mundtlig diskussion. 

På afgørende tidspunkter i forberedelsen af den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport giver 

administrationsrådet de centrale tjenester orienteringer om indholdet og strukturen i den årlige 

forvaltnings- og effektivitetsrapport.  

Generalsekretæren og generaldirektøren for budget giver detaljerede instruktioner, vejledning og 

uddannelse i udarbejdelsen af de årlige aktivitetsrapporter.  

Omfanget af kvalitetsgennemgangen af udkast til de årlige aktivitetsrapporter og peer reviews er 

defineret i instruktionerne fra generalsekretæren og generaldirektøren for budget. Den rolle, som de 

centrale tjenester spiller i revisionsprocessen for de årlige aktivitetsrapporter, afspejler 

ansvarsfordelingen som beskrevet i Kommissionens forvaltningsordninger. 

1.37 Fælles svar på punkt 1.37 til 1.39: 

Kommissionen har tillid til de oplysninger om fejlniveauer og risici ved betaling, der fremgår af den 

årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. De er baseret på den kontrol og revision, der udføres af 

Kommissionen og medlemsstaterne på grundlag af deres omhyggeligt fastlagte kontrolstrategier, som 

er skræddersyet til udgiftsprogrammernes særlige forhold. 

Som forvalter af EU-budgettet er Kommissionens tilgang desuden en anden end Revisionsrettens i 

dens rolle som revisor. Dette kan føre til visse forskelle mellem de to institutioners skøn over 

fejlfrekvensen. 

Hvad angår den fælles landbrugspolitik under "naturressourcer" mener Kommissionen ikke, at der 

er spørgsmål, der påvirker Kommissionens skøn over risikoen ved betaling. Kommissionen 

understreger, at dens skøn over risikoen ved betaling, som fremlagt i GD AGRI's årlige 

aktivitetsrapporter og i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport, fortsat er på 1,9 % i 

overensstemmelse med Revisionsrettens skøn på 2 % for kapitlet om naturressourcer, svarende til 

tidligere år (se også Kommissionens svar på punkt 1.39). Dette blev muliggjort af den fælles 
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landbrugspolitiks robuste sikkerhedsmodel, herunder de overordnede velfungerende 

forvaltningssystemer i medlemsstaterne. 

For "samhørighed" giver Kommissionen på lignende måde omfattende sikkerhed på niveauet for 

hvert operationelt program. Som forklaret i kapitel 5 giver dette generaldirektoraterne mulighed for at 

give sikkerhed og tage forbehold efter behov for hver af de enkelte 418 operationelle programmer i 

henhold til deres forpligtelser. Det gør det muligt at justere de fejlprocenter, der rapporteres af 

medlemsstaterne, når det er nødvendigt, og dermed rapportere en nuanceret opfattelse af 

fejlfrekvensen, differentieret for hvert program og generelt på tværs af politikområdet. Kommissionen 

bemærker, at dens anslåede fejl for "samhørighed" falder inden for det interval, der er beregnet af 

Revisionsretten. 

Denne programspecifikke tilgang gør det også muligt i de årlige aktivitetsrapporter at påvise behovet 

for potentielle yderligere finansielle korrektioner i de enkelte programmer og udpege den eller de 

specifikke dele af programmer og betalinger, der mest sandsynligt berøres. 

Se også Kommissionens svar på punkt 5.37-5.49 

Med hensyn til "konkurrenceevne" mener Kommissionen, at risikoen for en mulig underdrivelse af 

fejlprocenten er dækket, og at den samlede risiko ved betaling og risikoen ved afslutning, der er 

beskrevet i de årlige forvaltnings- og effektivitetsrapporter, er pålidelige. Kommissionen fulgte op på 

Revisionsrettens anbefalinger fra årsrapporterne for 2018 og 2019. I denne henseende har 

Kommissionen rapporteret en suppleret repræsentativ fejlprocent i de årlige aktivitetsrapporter 

vedrørende forskning og innovation. Desuden gennemførte Kommissionen nogle foranstaltninger for 

at forbedre kvaliteten af revisionsarbejdet, og Revisionsretten har anerkendt forbedringerne som følge 

af disse foranstaltninger. Ikke desto mindre havde en række sager, der blev udpeget af 

Revisionsretten, enten en ikke-kvantificerbar eller uvæsentlig økonomisk virkning. 

I forhold til "det globale Europa" mener Kommissionen, at undersøgelsen af restfejlfrekvensen er 

egnet til formålet. Kommissionen mener ikke, at undersøgelsen er underlagt begrænsninger, der kan 

føre til en undervurdering af fejl. 

1.39 Andet led — Hvad angår "samhørighed" bemærker Kommissionen, at dens skøn over risikoen 

ved betaling falder inden for det fejlinterval, der er beregnet af Revisionsretten. 

Tredje led — Hvad angår "naturressourcer" glæder Kommissionen sig over, at GD AGRI's skøn 

over risikoen ved betaling (1,9 %) er meget tæt på og inden for intervallet for Revisionsrettens 

fejlprocent (2,0 %). 

Kommissionens rapportering om finansielle korrektioner og inddrivelser er kompleks og ikke 

altid klar 

1.40 Kommissionen understreger vigtigheden af de forebyggende og korrigerende foranstaltninger 

for at sikre, at kun udgifter, der er i overensstemmelse med de juridiske rammer, finansieres af EU-

budgettet, hvilket beskytter Unionens økonomiske interesser og demonstrerer dens korrigerende 

kapacitet. Disse foranstaltninger tilskynder også medlemsstaterne til at forbedre deres forvaltnings- og 

kontrolsystemer.  

Selv om de har det samme endelige mål, kan de mekanismer, der er fastsat i retsgrundlaget for de 

forskellige programmer, variere betydeligt mellem forskellige udgiftsområder. Desuden kan 

virkningen afkorrigerende foranstaltninger også variere, da de respektive retsgrundlag kan omfatte 
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anvendelse af finansielle nettokorrektioner og/eller udskiftning af ikke-støtteberettigede beløb med 

støtteberettigede projekter.  

For at give et fuldstændigt og gennemsigtigt overblik over de forebyggende og korrigerende 

foranstaltninger skal virkningen af alle disse forskellige mekanismer derfor fremlægges.  

Den aktuelle rapportering er opbygget til at besvare anmodninger fra forskellige interessenter. 

Kommissionen vil analysere, om rapporteringen om finansielle korrektioner og inddrivelser kan 

strømlines yderligere for FFR 2021-2027.    

1.41 Kommissionen betragter de "bekræftede" korrektioner og inddrivelser som de vigtigste 

oplysninger til rapporteringsformål, da de repræsenterer Kommissionens afgørelse eller 

medlemsstatens godkendelse til at anvende en korrektion. Af årsager, der stammer direkte fra de 

gældende juridiske rammer, kan der dog være en tidsforskel mellem denne afgørelse og 

gennemførelsen af den korrigerende foranstaltning. Derfor er både "bekræftet" og "gennemført" 

vigtige begreber.  

Desuden anvender Kommissionen både forebyggende og korrigerende værktøjer. Forudgående 

fradrag er de mest effektive mekanismer til at forhindre, at ikke-støtteberettigede udgifter finansieres 

over EU-budgettet. Efterfølgende korrektioner vedrører generelt efterfølgende kontrol eller 

revisionsresultater.   

Kommissionen understreger, at både nettokorrektioner og udskiftninger er korrigerende 

foranstaltninger, der sikrer, at uregelmæssige udgifter udelukkes fra EU-finansieringen og lægger pres 

på medlemsstaterne for at afhjælpe svagheder i deres forvaltnings- og kontrolsystemer. 

1.43 Under "samhørighed" anvender medlemsstaterne for programmeringsperioden 2014-2020 

finansielle korrektioner i deres årlige programregnskaber, der forelægges Kommissionen. Disse 

oplysninger aggregeres hvert år i fuld gennemsigtighed i de årlige aktivitetsrapporter (1,5 mia. EUR 

og 0,5 mia. EUR trukket fra konti i regnskabsåret, henholdsvis for EFRU/SF og ESF/UBI i 2020). 

Disse finansielle korrektioner er ikke inkluderet i beløbet på 1 098 mio. EUR. 
På trods af komplekse kriterier, der skal opfyldes som fastsat af medlovgiveren, fungerer finansielle 

nettokorrektioner fortsat som et incitament for medlemsstaterne til at foretage finansielle korrektioner 

i første instans, før regnskabet forelægges. 

1.50 Kommissionen vil gerne præcisere, at svagheden i undersøgelsen af restfejlfrekvensen, som 

Revisionsretten påviste i kapitel 8, vedrører det faktum, at proceduren for indberetning af mistanke 

om svig til Kommissionen ikke er tilstrækkeligt formaliseret. Kommissionen accepterer den 

tilhørende henstilling (se Kommissionens svar på punkt 8.28 og henstilling 8.3). 

KONKLUSIONER: 

1.53 Det kan konkluderes, at Kommissionen tillægger forsvarlig økonomisk forvaltning af EU's 

budget stor betydning. Som forvalter af EU-budgettet indførte Kommissionen robuste, flerårige 

kontrolstrategier med henblik på at forebygge, opdage og korrigere påviste svagheder. Den tager 

også skridt til at stræbe efter yderligere forenklinger på tværs af programmer. 

Hvad angår EU-budgettets indtægtsside, mener Kommissionen i overensstemmelse med 

Revisionsretten, at den er uden væsentlig fejlforekomst.  

Hvad angår udgifterne, mener Kommissionen, at den fejlprocent, der bedst repræsenterer alle de 

bestræbelser, som er gjort både af medlemsstaterne og af dens tjenester, er risikoen ved afslutning (se 
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også svar i afsnit 1.35), der måler den fejlfrekvens, som resterer, når alle efterfølgende kontroller og 

korrektioner er foretaget. For 2020 anslås den samlede risiko ved afslutning til 0,9 %, et godt stykke 

under væsentlighedsgrænsen på 2 %, og på linje med de to tidligere års niveau (0,7 % i 2019). 

Takket være sin egen detaljerede forvaltningsanalyse pr. program (se også svar på punkt 1.17 b) 

har Kommissionen desuden et nuanceret billede af risikoniveauet inden for politikområderne og inden 

for udgiftsprogrammerne. Dette viser, at risiciene ved betaling af udgifterne efter politikområde ikke 

er homogent lave, mellemhøje eller høje (se den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport 2020, bind 

II, s. 78). Herved bliver det muligt præcist at udpege, hvor risiciene og deres grundårsager er, og at 

træffe målrettede korrigerende foranstaltninger: 

 udgifter med en lavere risiko, med en risiko ved betaling på under 1,9 %, udgør 56 % af de

samlede udgifter

 udgifter med en mellemhøj risiko, med en risiko ved betaling på mellem 1,9 % og 2,5 %,

udgør 16 % af de samlede udgifter

 udgifter med en højere risiko, med en risiko ved betaling på over 2,5 % eller alvorlige

påviste svagheder, udgør 28 % af de samlede udgifter.

Dette bidrager til Kommissionens konklusion om, at risikoen ved betaling er under 

væsentlighedsgrænsen for mere end halvdelen af de relevante udgifter. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2020 "BIDRAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2020  
KAPITEL 2 — DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING" 

INDLEDNING 

2.1 EU-budgettet var kernen i EU's reaktion på covid-19-pandemien. Det tog kun tre uger fra 

Verdenssundhedsorganisationens udpegelse af covid-19-udbruddet som en pandemi den 11. marts 

2020 at fremsætte forslag til en koordineret og omfattende indsats via EU-budgettet. Dette indebar, 

at der hurtigt og fleksibelt blev mobiliseret finansiering for at imødekomme de mest presserende 

behov uden at indgå kompromiser om at anvende de højeste standarder for finansiel forvaltning. 

Denne reaktion omfattede følgende foranstaltninger:  

- Investeringsinitiativerne som reaktion på coronavirusset (CRII) under 

samhørighedspolitikken, der fremmer fleksibilitetsordninger og mobiliserer ca. 23 mia. EUR til 

medlemsstaterne. Initiativerne hjælper med at bekæmpe covid-19-pandemien ved at støtte 

sundhedssektoren, små virksomheder og arbejdstagere 

- Reaktivering af nødhjælpsinstrumentet med et budget på 2.7 mia. EUR — suppleret med

yderligere 750 mio. EUR i yderligere bidrag fra medlemsstaterne — til bekæmpelse af den

grænseoverskridende sundhedskrise

- 415 mio. EUR i supplerende finansiering til EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU med

henblik på at yde øjeblikkelig katastrofehjælp til de hårdest ramte områder

- Udvidelse af EU's Solidaritetsfond til at omfatte større sundhedskriser ud over naturkatastrofer

og

- Et nyt finansielt instrument — støtte til mindskelse af risikoen for arbejdsløshed i et

nødprogram (SURE) — med et budget på op til 100 mia. EUR.

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen arbejdede gnidningsløst og 

hurtigt sammen om at vedtage disse foranstaltninger på rekordtid, og de var trådt i kraft ved 

udgangen af april 2020. Det meget innovative SURE-program trådte i kraft den 19. maj 2020. 

Finansieringen af disse foranstaltninger krævede mobilisering af alle midler og fleksibilitet. I alt blev 

budgettet for 2020 forhøjet med over 10 mia. EUR i betalinger, hvilket aktiverede alle resterende 

ressourcer under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og stillede op til 70 mia. EUR i 

forpligtelsesbevillinger til rådighed til håndtering af covid-19-krisen. Navnlig har 

investeringsinitiativerne som reaktion på coronavirusset gjort det lettere for medlemsstaterne at få 

hurtig adgang til finansiering, mens nødhjælpsinstrumentet gav Kommissionen mulighed for at 

koordinere og bistå de indkøbsbestræbelser, der er nødvendige for at bekæmpe krisen. 

Proaktiv budgetforvaltning sikrede en hurtig og effektiv gennemførelse af 2020-budgettet. Ni 

ændringsbudgetter blev vedtaget som foreslået af Kommissionen, mere end i noget andet år i 

perioden 2014-2020 og ofte på rekordtid. Desuden blev der foretaget 28 overførsler fra 

budgetmyndigheden og hundredvis af autonome overførsler fra Kommissionen. Som følge heraf blev 

EU-budgettet for 2020 brugt næsten udelukkende til både forpligtelser og betalinger — det bedste 

resultat siden 2014 og opnået på trods af det udfordrende miljø. 
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Budgetmæssig og økonomisk forvaltning i 2020 

2.3 Kommissionen understreger, at de forhøjelser, der blev indført med ændringsbudgetterne i 2020 

— som havde til formål at reagere på covid-krisen — i vid udstrækning også vedrørte 

mobiliseringen af "ikke-tematiske" særlige instrumenter, f.eks. fleksibilitetsinstrumentet (1.1 

mia. EUR) og den samlede margen for forpligtelser (2.7 mia. EUR). Som sådan adresserede den 

supplerende finansiering også andre udfordringer, navnlig vedrørende migration og sikkerhed. 

2.7 siden pandemien er Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen 

blevet enige om et genopretningsinstrument (NextGenerationEU) af hidtil uset omfang på ca. 

800 mia. EUR (i løbende priser) som en målrettet reaktion på pandemien; Dette vil blive genstand for 

regelmæssig rapportering som fastsat i lovgivningen. 

2.8 Kommissionen påpeger, at den rapport om covid-19-udgifterne til øjeblikkelig reaktion, som 

Revisionsretten henviser til i dette stykke, omfattede programmer og instrumenter, for hvilke der blev 

givet tilsagn, omfordelinger og/eller forstærkninger i 2020 til covid-19-relaterede formål. F.eks. er 

forpligtelser, der er markeret under udgiftsområde 5, ikke medtaget i denne rapport. 

Resultattavlen for coronavirus giver et overblik over EU's samhørighedspolitiske reaktion på covid-

19-krisen, herunder tematisk omprogrammering (der viser omfordelinger af disponible ressourcer

under samhørighedspolitikken til sundhedstiltag, erhvervsstøtte, støtte til mennesker med henblik på

at bekæmpe virkningerne af pandemien) sammen med de kvantificerede mål, der er fastsat for nye

covid-19-specifikke indikatorer, samt en anvendelse af finansiel fleksibilitet og

likviditetsforanstaltninger (CRII (+)).

2.11 efter en forsinket start skrider gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer godt 

frem. Kommissionen understreger, at den høje absorptionsgrad i 2019 og 2020 viser, at en del af 

forsinkelsen ved programmernes start er ved at blive hentet ind. 

2.17 efter en forsinket start skrider gennemførelsen af programmerne under samhørighedspolitikken 

for 2014-2020 godt frem. Projektudvælgelsessatsen for EFRU og Samhørighedsfonden ved 

udgangen af 2018, som Kommissionen anser for at være en af forudsætningerne for og indikationer på 

fremtidig absorption, gik forud for samme referenceperiode i 2007-2013. Denne positive tendens 

blev bekræftet i slutningen af december 2020, hvor udvælgelsessatsen for den samlede 

samhørighedspolitik nåede op på 107 % (dvs. ca. 10 procentpoint højere end i 2007-2013).  

Kommissionen understreger endvidere, at den høje absorptionsgrad i 2019 og 2020 viser, at en del af 

forsinkelsen ved programmernes start er ved at blive inddrevet.  

Den samlede effekt af forskellige faktorer i forbindelse med covid-19-krisen, kan endnu ikke 

vurderes, men vil kunne ses fuldt ud i 2021. 

Kommissionen mener, at konklusionerne af sammenligninger med den foregående FFR bør drages 

med forsigtighed, da visse relevante forskelle mellem forordningen om fælles bestemmelser for 

programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020 (såsom høj årlig forfinansiering, n + 3-reglen 

og den årlige godkendelse af regnskaber) indebærer, at betalingssatsen for sidstnævnte kan blive 

langsommere.  

Kommissionen understreger også, at 2013 i den foregående FFR var et ekstraordinært år  på grund 

af overgangsordningerne for de nye medlemsstater i forbindelse med EU-udvidelserne i 2004 og 
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2007. For et flertal af disse medlemsstater
1
 fandt "n + 3" -reglen anvendelse på forpligtelser for 2008-

2010 samt parallelt med "n + 2" -reglen for forpligtelser for 2011-2013. Dette øgede i betydelig grad 

omfanget af de betalinger, der var nødvendige for at undgå frigørelse. Der var ingen sammenlignelig 

virkning ved udgangen af 2020. Desuden er situationen ikke fuldt sammenlignelig, også på grund af 

forskellige slutdatoer for udgifternes støtteberettigelse: I 2013 var der kun to år tilbage til 

gennemførelsen (indtil den 31. december 2015), men i 2020 var der tre år tilbage for ESI-fondenes 

programmer for 2014-2020 (31. december 2023) — med undtagelse af Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), hvor de eksisterende programmer vil 

fortsætte indtil udgangen af 2025. Som Revisionsretten også påpegede i punkt 2.15 i denne beretning 

og i årsberetningen for 2019, var gennemførelsesgraden for ELFUL (65 %) højere end for andre 

ESI-fonde. Kommissionen påpeger derfor, at de gennemførelsesforsinkelser, der er beskrevet i dette 

afsnit i rapporten, ikke vedrører Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL).  

2.20 erfaringerne fra taskforcen for bedre gennemførelse, der er oprettet for at forbedre 

gennemførelsen af strukturfondene og Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013, er blevet integreret 

for programmer i vanskeligheder i den nuværende periode. 

Kommissionen overvåger nøje de programmer, der anses for at være i risiko for forsinkelser for at 

bidrage til at forebygge underudnyttelse og potentiel frigørelse. Det er i tæt dialog med de berørte 

medlemsstater for at forbedre situationen.  

Kommissionen gentager, at performancespørgsmål behandles i hele programmeringsperioden, som 

den allerede har anført i sine svar på Revisionsrettens særberetning nr. 17/2018. 

I 2014-2020 er der lagt et stærkt fokus på resultatorientering og på en resultatramme med delmål 

og mål for at sikre, at der gøres fremskridt som planlagt. I forbindelse med resultatgennemgangen i 

2019 blev der lagt særlig vægt på programmer med risiko for utilstrækkelige resultater og/eller 

frigørelse for at støtte identificeringen og gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger på stedet. 

Kommissionen yder betydelig støtte til medlemsstaterne, herunder teknisk bistand og 

rådgivningstjenester, for at forbedre deres absorptionskapacitet og de opnåede resultater (f.eks. 

Peer2Peer-udveksling af god praksis og ekspertise under "REGIO TAIEX", Jaspersinitiativet hjælper 

med at forberede kvalitetsprojekter, der kan forbedre absorptionen for 2014-2020). 

Desuden foreslog Kommissionen en række foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaterne med at 

håndtere den COVID-relaterede krise, herunder lovgivningsmæssige ændringer under 

investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset (CRII) og investeringsinitiativet som reaktion 

på coronavirusset Plus (CRII +). Disse ændringer blev vedtaget og gav mulighed for yderligere 

fleksibilitet og likviditet med henblik på hurtig anvendelse af støtten under samhørighedspolitikken 

og havde til formål at mindske den administrative byrde.  

I marts 2020 oprettede Kommissionen CRII-taskforcen for at bistå medlemsstaterne med 

gennemførelsen af kriseforanstaltningerne. Ved udgangen af 2020 blev næsten 500 CRII-relaterede 

fortolkningsspørgsmål besvaret hurtigt af GD REGIO og GD EMPL, og svarene blev offentliggjort 

på et særligt websted, der var tilgængeligt for alle forvaltningsmyndigheder.  

1 Undtagelserne var Kroatien, Rumænien og Slovakiet, som "n + 3" -reglen fandt anvendelse på i hele 

perioden. 
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Der blev gjort en betydelig omprogrammering i 2020. Kommissionen vedtog de relevante 

programændringer på rekordtid for at imødekomme hver enkelt medlemsstats akutte behov som 

følge af coronaviruskrisen. Ud over omprogrammering af midlerne er der andre forenklinger til 

rådighed, som medlemsstaterne anvender, f.eks. forlængelse af frister, fremskyndede betalinger, 

berettigelse af COVID-relaterede udgifter med tilbagevirkende kraft osv. Foranstaltninger foreslået af 

Kommissionen til "genopretningsstøtte til samhørighed og Europas territorier (REACT-EU)" bør 

også fremskynde gennemførelsen af disse supplerende midler; Sådanne foranstaltninger omfatter 

bestemmelser om, at EU's medfinansiering kan nå op på 100 %, bestemmelser, der definerer omfanget 

af støtte, der er bredt nok til at dække behovene fuldt ud, og en række begrænsninger, der normalt 

gælder for samhørighedspolitikken, og som ikke finder anvendelse på REACT-EU.   

Da medlemsstaterne desuden kanaliserer EU's REACT til det eksisterende gennemførelsessystem for 

samhørighedspolitikken, bør det sikre en gnidningsløs gennemførelse. 

Risici og udfordringer 

2.21 Kommissionen henviser til sit svar på punkt 2.20. 

2.22 indførelsen af en række forenklingsforanstaltninger og den betydelige reduktion af 

forfinansieringen kan give et incitament til hurtigere indgivelse af anmodninger om mellemliggende 

betalinger i den nye programmeringsperiode. Med hensyn til risikoen for forsinket start på 

gennemførelsen af midler under delt forvaltning i FFR for 2021-2027, jf. første led i dette stykke, er 

det nødvendigt at fastsætte en periode med overlappende udgifters støtteberettigelse mellem de to 

programmeringsperioder, eftersom mange operationer tager flere år at gennemføre, og der altid vil 

være en opstartsfase og afslutningsfase. Kommissionen øger kontinuiteten mellem perioderne gennem 

en række foranstaltninger, herunder faser af større projekter. 

2.24 pandemien i 2020 og den deraf følgende prioritering af godkendelsen af EU-

genopretningsinstrumentet er hovedårsagen til den forsinkede vedtagelse. Siden afslutningen af 

forhandlingerne mellem medlovgiverne om indholdet af den lovgivningsmæssige ramme for 

samhørighedspolitikken i februar 2021 har Kommissionen og medlemsstaterne imidlertid gennemført 

en intens uformel dialog. Dette vil muliggøre en hurtig formel forelæggelse af partnerskabsaftaler 

og -programmer, når de er trådt i kraft, samt godkendelse af dem. 

2.25 Kommissionen henviser til sine svar på punkt 2.22 og 2.24. 

Kommissionens forslag til lovgivning om samhørighedspolitikken for 2021-2027 blev fremsat i maj 

2018, næsten et halvt år tidligere end det tilsvarende forslag i 2011. 

2.26 Kommissionen har anført, at de gennemførelsesfrister, der er beskrevet i dette afsnit, ikke 

vedrører Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). 

Se også Kommissionens svar på punkt 2.18. 

2.27 EU-finansiering under samhørighedspolitikken investerer i administrativ kapacitetsopbygning 

i medlemsstaterne under "tematisk mål 11" i programmeringsperioden 2014-2020 og teknisk bistand 

til styrkelse af den administrative kapacitet til forvaltning af fondene. Investeringerne i 

medlemsstaternes administrative kapacitet vil fortsat blive finansieret i programmeringsperioden 

2021-2027. Desuden kan medlemsstaterne supplere "standard" teknisk bistand med en anden type 

teknisk bistand, dvs."finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger , teknisk bistand "(artikel 37 

i forordningen om fælles bestemmelser). Derudover vil flere medlemsstater udarbejde køreplaner for 

opbygning af administrativ kapacitet for perioden 2021-2027, herunder en omlægning, så de 
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omfatter en bredere vifte af kapacitetsopbyggende aktiviteter. Dette bør sammen med betydelige 

forenklinger af samhørighedspolitikken i 2021-2027 give mulighed for en solid gennemførelse af EU-

midler. 

2.29 Kommissionen henviser til sit svar på punkt 2.22. 

Med hensyn til ELFUL påpeger Kommissionen, at selv om der på tidspunktet for udarbejdelsen af 

dette svar ikke var enighed om forordningerne om den fælles landbrugspolitik, blev der i Det 

Europæiske Råds konklusioner om FFR fra juli 2020 opnået enighed om n + 2-reglen for ELFUL. 

2.30 Kommissionen har understreget, at det er op til den enkelte medlemsstat at vælge, hvilket 

program der skal anvendes til en bestemt investering eller reform. Desuden er medlemsstaten i 

forbindelse med gennemførelsen af RRF en støttemodtager og ikke en gennemførelsespartner for 

Kommissionen. 

I henhold til RRF skal medlemsstaterne foreslå nationale genopretnings- og resiliensplaner med 

reformer og investeringer og vil først modtage finansiering, når der er gjort fremskridt med 

gennemførelsen af disse. 

Kommissionen mener, at det forhold, at RRF yder fuld finansiering af de anslåede omkostninger 

ved planen (op til den maksimale tildeling), er passende i betragtning af medlemsstaternes alvorlige 

finansieringsbehov i kølvandet på COVID. Endvidere kræver RRF-finansiering overholdelse af et 

sæt betingelser (vurderingskriterier og delmål og mål) og kan være mere velegnet for 

medlemsstaterne i visse situationer, hvilket samlet set kan resultere i en mere målrettet anvendelse af 

de forskellige tilgængelige finansieringsinstrumenter. 

I lyset af ovenstående er Kommissionen af den opfattelse, at et finansieringsinstruments 

tiltrækningskraft i forhold til en anden fond (f.eks. fonde med delt forvaltning) ikke kan vurderes 

alene på grundlag af den andel af omkostningerne, der ville blive dækket af den ene eller den 

anden. Under alle omstændigheder skal medlemsstaterne sikre, at der ikke forekommer 

dobbeltfinansiering. 

2.32 Kommissionen, der står over for covid-19-pandemien, har ydet yderligere målrettet støtte til 

programmyndighederne for at håndtere situationen og har samarbejdet med 

revisionsmyndighederne for at sikre en robust og harmoniseret tilgang. I lyset af situationen blev der 

sendt et klart signal til programmyndighederne om, at overholdelse af reglerne fortsat er en 

forudsætning. Eventuelle nye risici som følge af den politiske reaktion på covid-19-pandemien, 

herunder iboende risici i forbindelse med de nye udgiftstyper eller aftalte procedurer, vurderes 

sammen med revisionsmyndighederne. Desuden indførte Kommissionen proaktivt CRII Q & A-

platformens websted for at støtte forvaltnings- og revisionsmyndighederne med konkrete svar på 

deres spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af CRII-foranstaltningerne. Flere hundrede spørgsmål 

blev besvaret. Kommissionen har også givet revisionsmyndighederne særlige overvejelser med 

henblik på at analysere mulige scenarier, der opstår som følge af krisen, og ajourføre 

risikovurderingen med henblik på deres revisionsplanlægning og -arbejde. Endelig har 

Kommissionen som led i den løbende opdatering af sit interne kontrolsystem revideret sit 

risikoregister og identificeret specifikke nye risici, og der er iværksat konkrete afbødende initiativer 

i forbindelse med den igangværende og fremtidige årlige forvaltning. 

Med hensyn til ELFUL vedtog Kommissionen forordning (EU) 2020/532, som fastsætter regler med 

realistiske og opnåelige kontrolkrav for medlemsstaterne. De ændrede regler var begrænsede i 

tid og omfang og foreslog alternative metoder til gennemførelse af medlemsstaternes kontrol under 
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covid-19-begrænsningerne og fortsatte som sådan med certificeringsorganernes arbejde med at skabe 

et godt grundlag for sikkerhed. 

2.33 RRF er et resultatbaseret instrument, hvor betalingerne foretages på grundlag af opfyldelsen af 

delmål og mål. Derfor er lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne udelukkende knyttet til 

en vellykket opfyldelse af de aftalte delmål og mål. 

Forordningens artikel 22 pålægger medlemsstaterne som modtagere af EU-midler en forpligtelse til 

at tilvejebringe et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, herunder kontrol af overholdelsen 

af gældende EU-lovgivning og national lovgivning og undgåelse af dobbeltfinansiering. I den 

forbindelse kan Kommissionen foretage systemrevisioner af medlemsstaternes interne 

kontrolsystemer i instrumentets løbetid for at sikre, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser i 

henhold til artikel 22. Desuden vil Kommissionen under planens gennemførelse foretage 

risikobaserede kontroller og revisioner i tilfælde af mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, 

som medlemsstaterne ikke har korrigeret (dvs. svig, korruption eller interessekonflikter) eller 

alvorlige overtrædelser af forpligtelserne i finansieringsaftalen eller låneaftalen. 

I sidste ende har Kommissionen beføjelse til forholdsmæssigt at nedsætte og inddrive støttebeløb, 

der ikke skal tilbagebetales, eller til at anmode om førtidig tilbagebetaling af lån i tilfælde af svig, 

korruption, interessekonflikter, der berører Unionens finansielle interesser, og som medlemsstaten 

ikke har korrigeret, og/eller alvorlige overtrædelser af de forpligtelser, der er fastsat i finansierings- 

og/eller låneaftalen (herunder dobbeltfinansiering). 

Se også Kommissionens svar på punkt 2.30. 

2.37 selv om SURE-instrumentet har øget EU-budgettets nominelle eksponering for finansielle risici 

ved at øge omfanget af EU's långivning med næsten 90 mia. EUR ved udgangen af maj 2021, blev 

dets opbygning udformet således, at risikoen for EU-budgettet minimeres i praksis.  

Ud over de garantier, der stilles af alle medlemsstater, er der en række tilsynsregler i SURE-

forordningen, såsom i) en koncentrationsgrænse for de tre største lån på 60 % af det maksimale 

beløb, der ydes i henhold til SURE, ii) en maksimal årlig eksponering på 10 % (dvs. at betalingen 

hvert år ikke overstiger 10 mia. EUR) og iii) Kommissionens mulighed for om nødvendigt at forny 

sine lån. 

2.39 EU-budgettets årlige risikoeksponering for 2020 og 2021 som omhandlet i dette stykke opdeles i 

to komponenter: Eksponering , for hvilken der foretages hensættelser fra en garantifond (f.eks. 

betalinger i forbindelse med tredjelande) og eksponering uden hensættelser (f.eks. betalinger fra 

medlemsstaterne).  

Disse tal omfatter imidlertid den risiko, der er forbundet med eksponering over for tredjelande 

(henholdsvis 3.1 og 3 mia. EUR i 2020 og 2021), som i første omgang bæres af Garantifonden for 

Aktioner i forhold til Tredjeland. 

2.40 ud over at forbedre rammerne for risikostyring i forbindelse med de forskellige kilder til 

eventualforpligtelser er Kommissionen allerede i færd med at gennemføre en ny diversificeret 

finansieringsstrategi for at reagere hensigtsmæssigt på den mere krævende tilgang til finansiering af 

NGEU på kapitalmarkederne
2
. 

2Meddelelse om en ny finansieringsstrategi til finansiering af næste generation af EU, COM (2021) 

250 final af 14.4.2021. 

266



DA DA 

Se Kommissionens svar på punkt 2.37. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

2.42 Kommissionen understreger, at de forhøjelser, der blev indført med ændringsbudgetterne i 2020, 

delvis havde til formål at reagere på Covid-krisen samt at mobilisere en række særlige 

instrumenter til at tackle andre udfordringer, navnlig dem, der vedrører migration og sikkerhed. 

2.44 Kommissionen understreger, at dens interne rapport om covid-19-udgifterne til umiddelbar 

reaktion — der viser, at der er indgået forpligtelser på 12.9 mia. EUR under direkte og indirekte 

forvaltning som det beløb, der var stillet til rådighed til covid-19-relaterede formål ved udgangen af 

2020 — er blevet begrænset til programmer og instrumenter, for hvilke der blev givet tilsagn, 

omfordelinger og/eller forhøjelser i løbet af 2020 til covid-19-relaterede formål. Som sådan er visse 

forpligtelser — som f.eks. dem, der er markeret under rubrik 5 — ikke medtaget i den. 

Kommissionen er begyndt at spore de EU-midler, der anvendes til covid-19-relaterede formål, fra 

første halvdel af 2020, herunder til forpligtelser, der allerede er indgået på forhånd.  

2.45 Kommissionen understreger, at omfanget af uindfriede forpligtelser (UF) altid stiger, hvis 

forskellen mellem niveauet af forpligtelser og betalingsniveauet er positiv, og det ikke afbødes af 

frigørelser. Betalingsniveauet afhænger af programmernes udgiftsbehov. Den vigtigste drivkraft er 

medlemsstaternes gennemførelse af midlerne under delt forvaltning. Betalingerne afhænger også af, at 

budgetmyndigheden bevilger de nødvendige midler i de årlige budgetter. 

Kommissionen henviser desuden til sit svar på punkt 2.11. 

2.46 fælles svar fra Kommissionen på punkt 2.46 og 2.47: 

Kommissionen påpeger, at de gennemførelsesforsinkelser, der er beskrevet i dette afsnit, ikke 

vedrører Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).  

Efter en forsinket start skrider gennemførelsen af programmerne under samhørighedspolitikken for 

2014-2020 godt frem. 

Se også Kommissionens svar på punkt 2.17, 2.18 og 2.20. 

2.48 med hensyn til risikoen for forsinkelser i gennemførelsen af midler under delt forvaltning i 

FFR for 2021-2027 henviser Kommissionen til sit svar på punkt 2.22. 

Med hensyn til den øgede risiko som følge af RRF henviser Kommissionen til sit svar på punkt 2.33. 

Som bemærket i sit svar på punkt 2.19 og 2.26 og som anført af Revisionsretten i punkt 2.24 påpeger 

Kommissionen desuden, at forsinkelserne i vedtagelsen af den krævede lovgivning og den 

langsomme absorption (og andre dermed forbundne risici), der er beskrevet i dette punkt, ikke 

vedrører Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på grund 

af vedtagelsen af en overgangsforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2020/2220 af 23. december 2020) og udvidelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne. 

2.49 Kommissionen har anført, at den for at tage højde for det stigende antal eventualforpligtelser 

(og den dermed forbundne risiko, som EU-budgettet er eksponeret for) er ved at udvikle nye 
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risikostyringsværktøjer, herunder bl.a. oprettelse af en tværtjenstlig styringskomité for 

eventualforpligtelser
3
. 

Se Kommissionens svar på punkt 2.37. 

Anbefaling 2.1 – Rapportering om EU-midler til covid-19-relaterede formål 

Kommissionen accepterer delvist anbefalingen. 

Fra 2021 vil Kommissionen fokusere på genopretningen efter covid-19-pandemien og opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser , navnlig for Next Generation EU. Kommissionen agter ikke at udarbejde 

yderligere rapporter om den umiddelbare reaktion ud over de allerede eksisterende rapporter om de 

forskellige instrumenter. 

Anbefaling 2.2 – Gradvis nedbringelse af uindfriede forpligtelser 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen vil overvåge gennemførelsen af budgettet og udviklingen i det samlede niveau for 

uindfriede forpligtelser (UF) samt de dermed forbundne underliggende faktorer. Den underretter 

regelmæssigt Rådet og Europa-Parlamentet om de forventede behov og potentielle fremtidige 

risici. Disse oplysninger indgår navnlig i en årlig rapport om en langsigtet prognose for EU's 

budgetbetalinger. Kommissionen udarbejder sin prognose på grundlag af en bred vifte af 

tilgængelige data (gennemførelsen af de foregående års budgetter, gennemførelsen og den seneste 

udvikling i det faktiske budget og de fremtidige behov i budgetforslaget for det følgende år). Desuden 

tager Kommissionen hensyn til medlemsstaternes prognoser for gennemførelsen af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) — den vigtigste drivkraft bag de samlede 

betalingsoverslag under FFR. 

For perioden 2021-2027 foreslog Kommissionen en række forenklingsforanstaltninger for at lette 

og fremskynde gennemførelsen af samhørighedspolitikken. Selv om de fleste af disse er blevet 

bibeholdt i den politiske aftale, der er indgået mellem medlovgiverne, beklager Kommissionen, at en 

tilbagevenden til n + 2-frigørelsesreglen ikke er blevet godkendt. På dette tidlige stadium af den 

nye budgetcyklus mener Kommissionen, at virkningerne af at opretholde n + 3-frigørelsesreglen i 

kombination med den sene aftale om den lovgivning, der regulerer størstedelen af midlerne under delt 

forvaltning, og de nationale myndigheders fokus på gennemførelsen af Next Generation EU i de 

kommende år i betragtning af dens mere begrænsede tidsramme vil føre til en fastholdelse af 

tendensen med nominelt voksende uindfriede forpligtelser i FFR for 2021-2027. 

Desuden minder Kommissionen på den ene side om, at vedtagelsen af budgettet i sidste ende 

henhører under budgetmyndighedens ansvarsområde, hvilket indebærer tildeling af tilstrækkelige 

betalingsbevillinger, og på den anden side, at gennemførelsen, navnlig for midler under delt 

forvaltning, forvaltes af de nationale myndigheder og i vid udstrækning afhænger af de regler, der er 

fastsat af medlovgiverne i de relevante basisretsakter. I den forbindelse vil Kommissionen fortsat 

arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet samt med de nationale myndigheder i 

medlemsstaterne. 

Anbefaling 2.3 – Fremme af forsvarlig anvendelse af EU-midler 

3 Kommissionens afgørelse af 24.7.2020 om nedsættelse af styringskomitéen for 

eventualforpligtelser som følge af budgetgarantier (C(2020) 5154). 
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Kommissionen accepterer anbefalingen og er allerede begyndt at gennemføre den. 

For så vidt angår samhørighedspolitikken under delt forvaltning yder Kommissionen allerede 

betydelig rådgivningsbistand til medlemsstaterne, hvilket den vil fortsætte med at gøre. For så vidt 

angår de yderligere risici, der kan opstå i forbindelse med krisen og de yderligere midler, der tildeles 

medlemsstaterne, understreger Kommissionen, at den har ydet yderligere målrettet støtte til 

programmernes forvaltningsmyndigheder for at afhjælpe situationen og har arbejdet parallelt med 

revisionsmyndighederne for at sikre en robust og harmoniseret revisionsmetode. På trods af 

situationen blev der sendt et klart signal til programmyndighederne om, at overholdelse af reglerne 

fortsat er en forudsætning.  

Kommissionen vurderer fortsat nøje situationen og den mulige indvirkning af en langvarig krise 

på sikkerhedsprocessen og yder løbende støtte til alle programmyndigheder med henblik på at 

forbedre deres administrative kapacitet. 

Med hensyn til ELFUL fortsætter Kommissionen med at støtte medlemsstaterne gennem teknisk 

bistand, der er til rådighed i ELFUL og i Den Europæiske Unions genopretningsinstrument (EURI), 

samt gennem eksisterende netværk og kapacitetsopbyggende aktiviteter under den fælles 

landbrugspolitik herunder retningslinjer og formidling af bedste praksis. 

Kommissionen henviser til sit svar på punkt 2.32. 

Med hensyn til RRF er modtagerne som det største nye finansieringsinstrument de medlemsstater , 

der har det primære ansvar for forsvarlig anvendelse af midlerne — jf. også punkt 2.33. 

Kommissionens tjenestegrene har ydet vejledning og samarbejdet med medlemsstaterne om at 

indføre forsvarlige overvågnings- og kontrolsystemer. 

Dette blev navnlig gjort ved hjælp af generelle retningslinjer for udarbejdelse af genopretnings- og 

resiliensplaner med særlige afsnit om kontrol og revision og om overvågning af gennemførelsen, 

svar på specifikke spørgsmål fra medlemsstaterne, feedback til de første skitser eller udkast til 

overvågnings- og kontrolsystemer og tilvejebringelse af en tjekliste for egenvurdering af kontrol- og 

revisionssystemer for medlemsstaterne.  

Kommissionen vil yderligere vurdere de kontrolsystemer, som medlemsstaterne har beskrevet i 

deres endelige genopretnings- og resiliensplaner. Under gennemførelsen af faciliteten kan 

Kommissionen indlede kontrol og revision og inddrive midler, hvis medlemsstaterne misligholder 

deres forpligtelser eller undlader at korrigere alvorlige uregelmæssigheder. 

Medlemsstaterne kan også anmode om teknisk bistand fra instrumentet for teknisk støtte i hele 

gennemførelsesperioden. Desuden vil de ansvarlige for det europæiske semester i medlemsstaterne 

kunne yde bistand under gennemførelsen af RRF. 

Med hensyn til SURE ydede Kommissionen rådgivningsbistand til medlemsstaterne ved tidligt at 

samarbejde med dem på teknisk niveau for at afgøre, hvilke udgifter der ville være berettigede til 

SURE-finansiering, og deres omkostninger forud for formelle finansieringsanmodninger. 

Kommissionen overvåger regelmæssigt anvendelsen af SURE-lån gennem halvårlige rapporter og 

også på grundlag af medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser, når der på forhånd blev ydet 

finansiel støtte til planlagte udgifter. Kommissionen har været opmærksom på medlemsstaternes 

manglende rapportering for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. Når 

Kommissionen identificerer potentielle absorptionsproblemer i medlemsstaterne, samarbejder den 

bilateralt med disse medlemsstater om at drøfte mulige løsninger og sikre, at den fulde finansielle 

bistand anvendes hensigtsmæssigt.  
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 

BIDRAG TIL ÅRSBERETNING 2020 KAPITEL 3 – INDTÆGTER 

INDLEDNING 

3.1 Kommissionen glæder sig over, at kapitlet om indtægter er uden væsentlige 

fejlforekomster, og at de undersøgte indtægtsrelaterede systemer generelt var effektive. 

Hvad angår traditionelle egne indtægter (TEI) og moms er Kommissionen i gang med at tage skridt 

til at intensivere opfølgningen på TEI-punkter, der har været udestående i længere tid, ophæve 

momsforbeholdene, hvor det er muligt, og følge op på de svagheder i TEI-regnskabsføringen, der er 

konstateret i forbindelse med Revisionsrettens revisioner i Frankrig, Spanien og Nederlandene. 

Medlemsstaterne vil fortsat nøje overvåge de ikkeinddrevne beløb bogført i B-regnskabet. De 

svagheder, der er konstateret i Revisionsrettens særberetning nr. 4/2021, "Toldkontrol: Utilstrækkelig 

harmonisering skader EU's finansielle interesser", forventes løst i forbindelse med styrkelsen af den 

EU-dækkende risikovurdering og dataminering samt udviklingen af fælles analysefunktioner. Der vil 

blive truffet yderligere foranstaltninger til forbedring af risikovurderingen med henblik på 

planlægningen af TEI-inspektioner, og Kommissionen overvejer at indføre årlige 

skrivebordsrevisioner af TEI-regnskabsføringen ved siden af de almindelige kontroller. Det påtænkes 

at undersøge nye tilgange og redskaber til vurderingen af risiciene i forbindelse med e-handel og 

gennemføre håndhævelsesstrategien vedrørende for lav værdiansættelse i henhold til Domstolens dom 

i sagen mod Det Forenede Kongerige, der forventes afsagt i begyndelsen af 2022.  

Hvad angår egne indtægter baseret på bruttonationalindkomsten (BNI-baserede egne 

indtægter), træffer Kommissionen omfattende tiltag vedrørende behandlingen af globaliseringen, 

herunder forskning og innovation, med henblik på BNI-baserede egne indtægter. Kommissionen er af 

den opfattelse, at de trufne foranstaltninger er forholdsmæssige, idet de balancerer den sikkerhed, der 

allerede er indhentet, med de konstaterede risici vedrørende globaliseringsproblemerne.  

UNDERSØGELSE AF ELEMENTER I DE INTERNE KONTROLSYSTEMER 

3.8 I forbindelse med kontrolbesøget i marts 2021 bemærkede Kommissionen, at der ikke var sket 

væsentlige fremskridt med henblik på afhjælpningen af manglerne i Nederlandenes TEI-opgørelser. 

Kommissionen mener, at de svagheder, som Revisionsretten nævnte, ikke stiller spørgsmålstegn ved 

de anvendte systemers overordnede effektivitet og evne til at beskytte EU's og medlemsstaternes 

finansielle interesser for så vidt angår egne indtægter. 

3.9 Kommissionen er af den opfattelse, at forbehold gør det muligt at beskytte EU's og 

medlemsstaternes finansielle interesser, således at de påkrævede datarettelser om nødvendigt 

foretages af det berørte land i overensstemmelse med EU's lovgivning. 

I den særlige sag, som Revisionsretten nævnte, var Kommissionen nødt til at udstede et forbehold for 

at beskytte EU's og medlemsstaternes finansielle interesser og anmode om en beskrivelse af BNI-

udarbejdelsesprocedurerne, der følger den vedtagne vejledning om BNI-oversigter. Den reviderede 

beskrivelse blev forelagt den 31. marts 2020, og verifikationen af den er allerede fremskreden. 

3.10 Gennemførelsen af ENS 2010 (det europæiske national- og regionalregnskabssystem) førte til 

vigtige metodologiske forbedringer i nationalregnskaberne, hvilket krævede, at Kommissionen 

foretog en grundig granskning. Hvor det var nødvendigt, blev der udstedt forbehold, idet BNI-dataene 

fra 2010 og fremefter forblev åbne punkter med henblik på eventuelle ændringer. For at begrænse 
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antallet af BNI-forbehold, lagde Kommissionen tiltag ind tidligt i kontrolcyklussen, hvoraf mange 

allerede er implementeret, og udstedte kun ovennævnte forbehold i forbindelse med specifikke 

spørgsmål. Bestræbelserne på dette område fortsættes. 

3.11 I den forgangne cyklus traf Kommissionen omfattende foranstaltninger om behandlingen af 

globaliseringen, herunder forskning og innovation, med henblik på BNI-baserede egne 

indtægter. Først og fremmest kontrollede Kommissionen, at udgifterne til forskning og innovation 

var kapitaliseret i nationalregnskabet og værdiansat i henhold til gældende regler. Hvor det var 

nødvendigt, blev der udstedt transaktionspecifikke forbehold for visse lande. Derpå oprettede 

Kommissionen et system for tidlig varsling med henblik på at opdage, hvilken indvirkning 

omstruktureringen af multinationale virksomheder, har på nationalregnskaberne. For det tredje blev 

der i 2016 iværksat en granskning af de multinationale virksomheder, som blev efterfulgt af en 

dybdegående gennemgang af en række udvalgte multinationale virksomheder, og der fremkom ingen 

beviser for betydelig forvanskning af merværdien. På grundlag af disse tiltag udstedte Kommissionen 

et tværgående forbehold om globalisering fra 2018 og frem. Kommissionen er af den opfattelse, at 

timingen er forholdsmæssig, idet den balancerer den sikkerhed, der allerede er indhentet, med de 

konstaterede risici vedrørende globaliseringsproblemerne. 

3.12 Kommissionen vil fortsat intensivere opfølgningen på TEI-punkter, idet der gives prioritet til 

punkter, der har været udestående i længere tid, og som har potentiel finansiel indvirkning. Alene i 

første kvartal af 2021 blev yderligere 41 punkter (ud af 326) lukket. Det bør imidlertid påpeges, at 

hurtig lukning af åbne punkter også afhænger af, at medlemsstaterne samarbejder. 

Forbehold er en beskyttelsesforanstaltning til at mindske risikoen for forældelse af ukorrekte 

momsbaserede egne indtægter.  

Kommissionen kører et tæt partnerskab med medlemsstaterne, idet der aktivt udpeges metoder til 

løsning af problemer og træffes foranstaltninger, når det er muligt. Dette gøres i overensstemmelse 

med Kommissionens procedurer og gældende lovgivning og med henblik på at ophæve udestående 

forbehold. 

Tekstboks 3.2 — Vedvarende svagheder i kontrolsystemerne vedrørende udarbejdelsen af TEI-

opgørelser 

Kommissionen vil i sin sædvanlige opfølgning på Revisionsrettens resultater følge op på de 

problemer, der er konstateret i forbindelse med Revisionsrettens revisioner i Spanien, Frankrig og 

Nederlandene, og disse medlemsstater vil få pålagt at træffe passende foranstaltninger til at håndtere 

og afhjælpe de konstaterede mangler.  

Opfølgningen på de resultater, der er konstateret i forbindelse med Revisionsrettens revision i 

Spanien, er på nuværende tidspunkt allerede påbegyndt, mens Nederlandene allerede er blevet bedt 

om at træffe afhjælpende foranstaltninger. I forbindelse med kontrolbesøget i marts 2021 bemærkede 

Kommissionen, at der ikke var sket væsentlige fremskridt med henblik på afhjælpningen af manglerne 

i Nederlandenes TEI-opgørelser. 

Såfremt der ikke inden den fastsatte frist gøres fremskridt eller tilstrækkelige fremskridt med hensyn 

til afhjælpningen af regnskabsmanglerne, vil Kommissionens tjenestegrene ikke tøve med at 

genoverveje sagen i henhold til traktatbrudsproceduren, jf. artikel 258 TEUF. 

3.16 Kommissionen minder om, at der i et regnskab af denne type i sagens natur er en høj risiko for 

mangler og kompleksitet. Kommissionen vil fortsætte undersøgelsen af B-regnskabet i forbindelse 
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TEI-kontrollerne. Desuden er der i programmerne for TEI-kontrol i 2020/2021 især fokus på TEI-

bogføringen som svar på Revisionsrettens anbefaling fremsat tidligere år. 

3.17 Kommissionen følger i sin sædvanlige opfølgning på Revisionsrettens resultater op på de 

problemer, der er konstateret i forbindelse med Revisionsrettens revisioner i Spanien, Frankrig og 

Nederlandene, og disse medlemsstater vil få pålagt at træffe passende foranstaltninger til at håndtere 

og afhjælpe de konstaterede mangler. Som Revisionsretten så rigtigt pointerer, konstaterede 

Kommissionen identiske og lignende mangler, som der på samme vis vil blive fulgt op på i 

forbindelse med kontrolrapporter. 

3.18 Hvad angår særberetning nr. 4/2021 om toldkontrol henviser Kommissionen til sine svar på 

den pågældende særberetning.  Hvad angår anbefalingen om udvikling og gennemførelse af en fuldt 

udbygget analyse- og koordineringskapacitet på EU-niveau accepterede Kommissionen anbefalingen. 

Kommissionen vil fremsætte de nødvendige forslag og søge støtte og om nødvendigt godkendelse fra 

medlemsstaterne. Med hensyn til oprettelsen af en central funktion, som bebudet i 

toldhandlingsplanen, har Kommissionen til hensigt at styrke sin analysekapacitet ved at udvikle 

fælles analysefunktioner. 

3.19 Kommissionen anerkender de svagheder, der er konstateret i Revisionsrettens særberetning nr. 

4/2021 og henviser til sine svar på den pågældende særberetning. Kommissionen vil søge støtte hos 

og om nødvendigt godkendelse fra medlemsstaterne med henblik på at gennemføre Revisionsrettens 

anbefalinger. 

Kommissionen vil styrke den retlige ramme og udforske nye tilgange og redskaber til vurderingen af 

risiciene i forbindelse med e-handel samt styrke sin analysekapacitet ved at udvikle fælles 

analysefunktioner og dermed skabe et nyt EU-analyseknudepunkt med henblik på indsamling, analyse 

og udveksling af centrale toldoplysninger.  

Den nye risikostyringsstrategi vil fremme en ny, struktureret tilgang til risikostyring, inklusive bl.a. 

elementer til mere systematisk deling af oplysninger om aktører af interesse, spørgsmål vedrørende e-

handel, nye redskaber og praksisser til forbedring af risikoanalyse og -styring samt de dertil knyttede 

kontroller. 

Se også svar på tekstboks 3.3. 

Tekstboks 3.3 

Kommissionen vurderer, at medlemsstaternes kontrolstrategier til imødegåelse af 

værdiansættelsesrisikoen samlet set stadig er utilstrækkelige 

Kommissionen er enig med Revisionsretten i, at EU's finansielle interesser tidligere ikke har været 

tilstrækkeligt beskyttede som følge af medlemsstaternes utilstrækkelige kontrolstrategier i forbindelse 

med toldværdi. Kommissionens opfølgningskontroller og yderligere foranstaltninger truffet i 2020 

med henblik på værdiansættelsesrisiciene på EU-plan har imidlertid betalt sig, idet der i 2020 er sket 

et betydeligt fald i potentielle tab af TEI som følge af for lav værdiansættelse.   

Derudover har Kommissionen truffet yderligere foranstaltninger med henblik på at sætte tal på 

tidligere tab af TEI i alle medlemsstaterne og meddelt disse deres respektive foreløbige beløb for så 

vidt angår de skønnede tab af TEI.  

Arbejdet vedrørende for lav værdiansættelse vil fortsætte fremover, og Kommissionen overvejede 

nøje værdiansættelsesrisikoen for e-handel og forsendelser af ringe værdi i forbindelse med 
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fastlæggelsen af det årlige TEI-program for 2021. Der er planlagt en pilotundersøgelse om e-handel i 

to medlemsstater i 2022 afhængig af resultaterne af pilotundersøgelserne. 

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER 

3.20 Kommissionen anerkender, at TEI-bogføringen i Nederlandene har været et udestående i 

længere tid, og at lignende observationer om pålideligheden af A- og B-regnskabets opgørelser er rejst 

tidligere, dels af Revisionsretten, dels i Kommissionens kontrolrapporter. Der kunne imidlertid ikke 

gennemføres en behørig vurdering af bogføringsproblemerne i Nederlandene i 2020, eftersom 

Kommissionens kontrol af TEI-bogføringen i 2020 måtte udskydes til marts 2021 som følge af covid-

19-pandemien. Der vil blive fulgt op på og rapporteret om de vedvarende svagheder i TEI-

bogføringen og udarbejdelsen af TEI-opgørelser i Nederlandene i 2021.  

3.21 Se Kommissionens svar på tekstboks 3.3. 

3.22 Kommissionen kan oplyse, at generaladvokatens forslag til afgørelse forventes den 9. september 

2021. Derfor er det ikke sandsynligt, at Domstolen afsiger dom i sagen vedrørende Det Forenede 

Kongerige før 2022. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

3.23 Kommissionen vil i sin sædvanlige opfølgning på Revisionsrettens resultater følge op på de 

problemer, der er konstateret i forbindelse med Revisionsrettens revisioner i Spanien, Frankrig og 

Nederlandene, og disse medlemsstater vil få pålagt at træffe passende foranstaltninger til at håndtere 

og afhjælpe de konstaterede mangler. 

Kommissionen mener, at de svagheder, som Revisionsretten nævnte, ikke stiller spørgsmålstegn ved 

de anvendte systemers overordnede effektivitet og evne til at beskytte EU's og medlemsstaternes 

finansielle interesser for så vidt angår egne indtægter. 

3.24 Se Kommissionens svar på punkt 3.18 og 3.19. 

3.25 Anbefaling 1 i Revisionsrettens årsberetning for 2018 

Det er Kommissionens opfattelse, at kontroller, der dækker årene 2017-2021, vedrørende for lav 

værdiansættelse af tekstiler og sko (inklusive opfølgningskontroller), kontrolstrategien for 

antidumpingtold, inklusive unddragelse af antidumpingtold på solcellepaneler, TEI-bogføring og 

pilotundersøgelser om e-handel og forsendelser af ringe værdi tager hånd om de største, aktuelle TEI-

risici.  

Ikke desto mindre anerkender Kommissionen, at der er plads til yderligere forbedringer af 

risikovurderingen med henblik på planlægningen af TEI-kontroller, navnlig hvad angår 

dokumentation. Kommissionen overvejer derfor at oprette landeprofiler med indikation af hver enkelt 

medlemsstats overholdelse af TEI-lovgivningen. Udarbejdelsen af risikoindikatorer i en landeprofil på 

en til to sider vil i hvert fald være nyttig og fremme risikovurderingen for hvert land. Dog forventer 

Kommissionen ikke, at sådanne landeprofiler vil ændre på udvælgelsen af kontrolemner, eller på 

hvilke medlemsstater, der udvælges til kontrol.   
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Under alle omstændigheder vil Kommissionen fortsat undersøge dette emne og tage højde for 

Revisionsrettens observationer og anbefalinger med henblik på yderligere at forbedre sin 

risikovurdering og planlægning af TEI-kontroller, 

Anbefaling 2 i Revisionsrettens årsberetning for 2018 

Pålideligheden af TEI-bogføringen er det primære kontrolemne for TEI-kontrollerne i 2020 og 

2021. Kommissionen forventer at afslutte kontroller vedrørende dette emne i alle medlemsstater 

senest ved udgangen af 2021, og de konstaterede mangler vil bidrage til risikovurderingen for de 

kommende år. 

Anbefaling 3.1 — Gennemgang og ajourføring af kontroltilgangen med henblik på at forkorte 

den periode, for hvilken BNI-data kan ændres 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Kommissionen mener, at kontrolcyklussen 2016-2019 blev væsentligt forbedret, navnlig ved den 

udvidede brug af horisontal kontrol, analyse på tværs af lande og den styrkede direkte kontrol, jf. 

Revisionsrettens tidligere anbefalinger. Ikke desto mindre vil Kommissionen fortsat i samarbejde med 

BNI-Ekspertgruppen undersøge mulighederne for at forbedre denne proces yderligere og forkorte den 

periode, for hvilken BNI-data kan ændres, hvor det er muligt. 

Anbefaling 3.2 — Foranstaltninger påkrævet med henblik på tilstrækkelig adressering af 

globaliseringens indvirkning på BNI 

a) Kommissionen accepterer denne anbefaling og er af den opfattelse, at den allerede gennemføres i

samarbejde med medlemsstaterne i form af forbeholdet vedrørende globaliseringen.

b) Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. Den er af den opfattelse, at timingen for så vidt

angår forbeholdet vedrørende globaliseringen, dvs. fra 2018 og fremefter, er passende.

I den forgangne cyklus traf Kommissionen omfattende foranstaltninger om behandlingen af 

globaliseringen, herunder forskning og innovation, med henblik på BNI-baserede egne 

indtægter som forklaret i afsnit 3.11. Navnlig blev der i 2016 iværksat en granskning af de 

multinationale virksomheder, som blev efterfulgt af en dybdegående gennemgang af en række 

udvalgte multinationale virksomheder, og der fremkom ingen beviser for betydelig forvanskning af 

merværdien. Kommissionen er af den opfattelse, at timingen for så vidt angår BNI-forbeholdet 

vedrørende globaliseringen er forholdsmæssig, under henvisning til den sikkerhed, der allerede er 

indhentet vedrørende dette problem for så vidt angår de konstaterede risici, og idet det undgås, at 

medlemsstaterne pålægges en urimelig byrde. Selve forbeholdet vedrørende globaliseringen henviser 

til en solid, statistisk metode. Dertil kommer, at det arbejde, som medlemsstaterne skal udføre for at få 

BNI-forbeholdet ophævet, er nøje afgrænset og drøftet i BNI-Ekspertgruppen. 

Anbefaling 3.3 — Pålideligheden af de nederlandske TEI-opgørelser 

Kommissionen noterer sig, at denne anbefaling er rettet til Nederlandene. 

Se svar på tekstboks 3.2. 
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Henstilling 3.3 — Pålideligheden af Nederlandenes TEI-opgørelser 

Vi tager anbefalingerne til efterretning og træffer foranstaltninger til at sikre, at den nederlandske told- og 

skattestyrelses IT-systemer opfylder de fastlagte krav inden for den frist, Revisionsretten har fastsat. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2020 BIDRAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 

"KAPITEL 4 – KONKURRENCEEVNE FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE" 

INDLEDNING 

4.1 I Horisont Europa, som er det største forsknings- og innovationsprogram i verden med et budget 

på 95,5 mia. EUR, vil Kommissionen udnytte erfaringerne fra Horisont 2020 og fortsætte sit arbejde 

på at styrke sin forenklingspolitik. Den vil bl.a. gøre brug af en standardmodel for tilskudsaftaler til 

alle EU's finansieringsprogrammer, gøre udstrakt brug af forenklede omkostningsmuligheder 

(enhedsomkostninger, fast takst og faste beløb) og enklere refusionsordninger, samt gennemføre et 

ensartet revisionssystem. 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

4.6 Den fejlfrekvens, som Revisionsretten har rapporteret for 2020, svarer til de fejlfrekvenser, der er 

blevet rapporteret de seneste år (med undtagelse af årsberetningen for 2018). 

Revisionsretten beregner fejlfrekvensen på årsbasis og tager kun hensyn til korrektioner, der er 

foretaget af Kommissionen som følge af dens egne kontroller, indtil iværksættelsen af revisionen. 

Kommissionen gennemfører omvendt en flerårig kontrolstrategi for forskningsudgifter. 

Kommissionens tjenestegrene beregner på grundlag heraf en restfejlfrekvens, hvori indgår 

inddrivelser, korrektioner og effekten af alle de kontroller og revisioner, der er gennemført i 

programmets gennemførelsesperiode. 

Kommissionens mål for Horisont 2020 er i denne henseende at bringe fejlfrekvensen ned under eller 

så tæt som muligt på 2 % ved programmets afslutning, se Kommissionens svar til punkt 4.32. 

4.7 Kommissionen erkender, at Horisont 2020, omend det er enklere end det syvende rammeprogram, 

fortsat administreres i henhold til komplekse regler. Kommissionen intensiverede i de sidste faser af 

Horisont 2020 sin indsats for forenklinger og gjorde mere udstrakt brug af forenklede 

omkostningsscenarier, såsom finansiering med faste beløb, styrkelse af kommunikationen med 

støttemodtagerne og løbende forbedring af kontrolmekanismerne. Horisont Europa vil gå skridtet 

videre i forhold til disse foranstaltninger med afsæt i de erfaringer, der er indhøstet inden for 

rammerne af Horisont 2020.   

4.8 Forenkling er en løbende indsats. Til trods for Kommissionens indsats rettet mod systematiske, 

omfattende og målrettede oplysningskampagner er der fortsat visse typer af støttemodtagere, herunder 

små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder, der er mere tilbøjelige til at begå fejl. 

4.10 Svar til punkt 4.10 og 4.11 

Europa-Kommissionen fokuserer som led i sin omfattende kontrolstrategi især på de revisorer, som 

engageres af støttemodtagere til at attestere deres omkostningsanmeldelser. Selvom disse attesterende 

revisorer ikke indgår i Kommissionens struktur, spiller de en vigtig rolle i dens interne kontrol.  

Kommissionen bemærker, at i [10 ud af 14] tilfælde med kvantificerbare fejl begået af 

støttemodtagerne, var Kommissionens tjenestegrene ikke bekendt med fejlene, fordi de revisorer, som 

engageres af støttemodtagerne, ikke opdagede dem. 

Revisionsrettens bemærkning er blevet behandlet i tidligere beretninger. I den forbindelse har 

Kommissionen arrangeret en række møder, der henvender sig til støttemodtagere og revisorer, som 

engageres af støttemodtagerne, med henblik på at øge bevidstheden om de mest almindeligt 

forekommende fejl, der skyldes de revisioner, der foretages hos støttemodtagerne. Kommissionen har 
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udarbejdet et online webinarkursus til udbydere af CFS. Ud over en selvforklarende model for 

revisionsattester under Horisont 2020 giver Kommissionen feedback til de revisorer, som engageres af 

støttemodtagerne, om de fejl der er konstateret. Det er endvidere vigtigt at påpege, at selv om 

revisorer, som engageres af støttemodtagere, ikke afslører alle fejl i omkostningsanmeldelserne, 

spiller de en vigtig rolle med hensyn til at reducere den samlede fejlfrekvens. 

4.12 Selv om de enhedsomkostninger, der blev anvendt i Horisont 2020, har vist sig at give anledning 

til færre fejl, overvåger Kommissionen nøje anvendelsen af enhedsomkostninger og andre forenklede 

omkostningsmuligheder.  

4.13 Horisont 2020 var et skridt i retning af forenkling og harmonisering af reglerne for godtgørelse af 

afholdte omkostninger. Alligevel udgjorde personaleomkostninger den største fejlkilde. Dette synes, i 

det mindste delvist, at være en logisk konsekvens af, at personaleomkostninger udgør den største 

andel af de samlede omkostninger, der blev anmeldt af Horisont 2020-støttemodtagere. 

Kommissionen har for den indeværende FFR (2021-2027), der omfatter Horisont Europa-

programmet, udarbejdet en fælles standardtilskudsaftale, der omfatter en meget enkel metode for 

anmeldelse af personaleomkostninger baseret på beregningen af daglige satser (årlige 

personaleomkostninger for den pågældende person divideret med 215).  

Begrebet produktive timer og de forskellige præskriptive metoder, der har vist sig at give anledning til 

fejl i Horisont 2020, vil blive afskaffet i Horisont Europa. 

4.14 Trods klare anvisninger i brugen af den fælles "årlige timesats" (beregnet for hele regnskabsåret), 

begik støttemodtagerne stadig fejl. Som allerede påpeget ovenfor (se svar til punkt 4.13) vil 

personaleomkostninger under Horisont Europa blive beregnet efter en daglig sats på baggrund af et 

kalenderår. Brugen af det seneste afsluttede regnskabsår vil blive afskaffet i Horisont Europa. 

4.15 Kommissionen har udarbejdet et nyt system til anmeldelse af årlige lønomkostninger under 

Horisont Europa (se svar til punkt 4.13). 

4.17 Kommissionen har forenklet de formelle krav under Horisont Europa til tidsregistrering af 

personaleomkostninger, der er forbundet med projektet. Der kan imidlertid stadig forekomme mangler 

i tidsregistreringen i Horisont 2020-tilskud, som eksemplerne rapporteret af Revisionsretten viser. De 

konstaterede mangler havde ikke i alle tilfælde væsentlige finansielle konsekvenser (f.eks. manglende 

underskrift på timesedlen). I sådanne tilfælde udsteder Kommissionen en henstilling til 

støttemodtageren og anvender om nødvendigt korrektioner. 

4.18 De sager, som Revisionsretten konstaterede, og som vedrører de i dette kapitel rapporterede 

bemærkninger, vil blive fulgt op af Kommissionen.  

4.19 Svar til punkt 4.19 og 4.20 

Til trods for at der foreligger udførlige anvisninger, antager støttemodtagere fejlagtigt, at alle de 

personer, de ansætter til at arbejde på projektet, automatisk kan anmeldes som egne 

personaleomkostninger. Disse omkostninger kan kun anmeldes under personaleomkostninger, når 

kontraktforholdet og samarbejdsaftalerne mellem den eksterne konsulent og støttemodtageren 

opfylder betingelserne i Horisont 2020-tilskudsaftalen (fysiske personer, der arbejder i henhold til en 

direkte aftale). 

Tekstboks 4.3 – Eksempel på anmeldelse af omkostninger til underleverandører som direkte 

personaleomkostninger og anmeldelse af ikkestøtteberettigede indirekte omkostninger 

Kommissionen vil følge tæt op på den sag, som Revisionsretten rapporterede, og som skyldes en 

forkert anmeldelse af omkostninger til en underleverandør som personaleomkostninger. 
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Som Revisionsretten erkendte, er indførelsen i Horisont 2020 af en enkelt fast takst for indirekte 

omkostninger en af de vigtigste forenklingstiltag, der finder anvendelse på en gruppe af 

støtteberettigede omkostninger (herunder personaleomkostninger). 

Om indirekte omkostninger er støtteberettigede, afhænger derfor alene af, om de direkte 

omkostninger, som den faste takst anvendes for, er støtteberettigede. Støttemodtagerens faktiske 

indirekte omkostninger er irrelevante, og selv hvis støttemodtageren ikke har nogen konkret indirekte 

omkostning, vil denne alligevel med anvendelsen af den faste takst være berettiget til det tilsvarende 

EU-bidrag. 

4.21 Forskellen mellem at outsource projektopgaver til en underleverandør og levering af "andre varer 

og tjenesteydelser" er tydeligt forklaret i den kommenterede standardtilskudsaftale for Horisont 2020. 

Forskellen er fremhævet i alle relevante Horisont 2020-oplysningskampagner. 

GENNEMGANG AF OPLYSNINGER OM FORMEL RIGTIGHED FRA DE REVIDEREDE 

ENHEDER 

Svar til punkt 4.24 og 4.25: 

Kommissionen tog resultaterne af Revisionsrettens arbejde som fremlagt i årsberetningerne for 2018 

og 2019 til efterretning. Kommissionen understreger, at de finansielle virkninger af en række af de 

sager, som Revisionsretten havde klassificeret som upålidelige, enten ikke kunne kvantificeres eller 

var uvæsentlige. Desuden var den metode, som Revisionsretten havde anvendt til at foretage disse 

revisioner på ny, i nogle tilfælde forskellig fra den metode, Kommissionen havde anvendt. 

Kommissionen traf ikke desto mindre konkrete foranstaltninger til at forbedre kvaliteten af sine 

revisioner. Kommissionen noterer sig, at Revisionsretten anerkender forbedringerne i 

revisionsprocessen som følge af disse tiltag. 

4.27 Kommissionen følger op på de af Revisionsretten rejste sager. 

For så vidt angår eksterne (outsourcede) revisioner, foretager den fælles revisionstjeneste ikke 

systematisk en detaljeret gennemgang af de arbejdspapirer, som de eksterne revisionsfirmaer har 

udarbejdet. Dette ville forringe effektiviteten ved outsourcing. De eksterne revisorer bekræfter 

imidlertid udtrykkeligt i revisionsrapporten, at prøvningerne blev udført i henhold til det vejledende 

revisionsprogram (herunder stikprøveudtagning). I stedet for en systematisk gennemgang af 

arbejdspapirerne anmoder Kommissionen i tilfælde af tvivl eller drøftelser om yderligere oplysninger 

og dokumentation fra revisionsfirmaerne. Dette er godtgjort over for Revisionsretten med konkrete 

eksempler. 

For så vidt angår interne revisioner kontrolleres/gennemgås den ledende revisors revisionsarbejde 

grundigt af en anden revisor (princippet om fire øjne). Begge revisorer bekræfter udtrykkeligt i 

revisionsrapporten, at prøvningerne blev udført i henhold til det vejledende revisionsprogram 

(herunder prøveudtagning). 

Svar til punkt 4.28 og 4.29: 

Hvad angår beregning af fejlfrekvensen og tillægget hertil, bemærker Kommissionen, at 

Revisionsretten ikke konstaterede nogen væsentlige forskelle i sine genberegninger. Dette giver 

sikkerhed for, at ikke alene beregningerne, men også den metodologi, der er anvendt til at beregne 

fejlfrekvensen for tillæg, er korrekte. 

Kommissionen bemærker endvidere, at Revisionsretten anerkender bestræbelserne på at kvantificere 

virkningen af de specifikke sager, Revisionsretten har udpeget, på den flerårige fejlfrekvens. Dette har 

været en stor udfordring, fordi ikke alle Revisionsrettens konstateringer kunne kvantificeres 

fuldstændigt. Eftersom de ikkekvantificerede fejl, der er påpeget af Revisionsretten, ikke blev 
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medtaget i beregningerne af fejlfrekvenser, finder Kommissionen ikke, at den flerårige fejlfrekvens er 

sat for lavt.  

Baseret på den reviderede metodologi og IAS' begrænsede gennemgang af beregningen af 

fejlfrekvensen for Horisont 2020, mener Kommissionen afslutningsvist, at den flerårige fejlfrekvens, 

som den er fremlagt i den årlige aktivitetsrapport, giver et i alt væsentligt rimeligt billede af den 

faktiske fejlforekomst i programmet. 

4.30 Kommissionen ser med tilfredshed på Revisionsrettens bemærkning om, at de undersøgte årlige 

aktivitetsrapporter giver en rimelig vurdering af de respektive GD'ers økonomiske forvaltning, for så 

vidt angår de underliggende transaktioners formelle rigtighed. 

4.32 Kommissionen fremsætter ikke nogen forbehold for Horisont 2020, fordi 

gennemførelsesorganerne bestræber sig på at give en rimelig sikkerhed for en fejlrisiko (i løbet af den 

flerårige udgiftsperiode) på årsbasis, der ligger inden for et interval på 2-5 %. Det ultimative mål er 

imidlertid fortsat at opnå en andel af tilbageværende fejl så tæt som muligt på 2 % ved afslutningen af 

programmet, når de finansielle virkninger af alle revisions-, korrektions- og 

inddrivelsesforanstaltninger er taget i betragtning. 

4.35 Kommissionen forpligter sig til fuldt ud at gennemføre Den Interne Revisionstjenestes 

anbefalinger rettidigt.  

De åbne anbefalinger, som Revisionsretten henviser til, vedrører revisionsrapporterne, der er udstedt 

af den interne revisor. GD RTD har i denne henseende allerede godkendt en handlingsplan for 

gennemførelsen heraf.  

Ved udgangen af 2020 havde GD RTD kun 2 åbne anbefalinger. Der blev fremsat yderligere 20 

anbefalinger til GD RTD i januar 2021. 

4.36 Anbefalingen til INEA har ført til oprettelsen af en handlingsplan. De korrigerende 

foranstaltninger blev gennemført fuldt ud og rettidigt i 2021, og IAS finder, at den underliggende 

risiko er blevet imødegået. 

4.37 Kommissionen mener, at risikoen for, at fejlfrekvensen er sat for lavt, er afhjulpet, og at den 

samlede risiko ved betaling og risiko ved afslutning som anført i forvaltnings- og 

effektivitetsrapporterne er pålidelig. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

4.38 Den fejlfrekvens, som Revisionsretten har konstateret, og som er beregnet på årsbasis, er blot én 

indikator for effektiviteten af gennemførelsen af EU's udgifter. Som tidligere nævnt ligger 

fejlfrekvensen i 2020, som Revisionsretten har rapporteret (3,9 %), på linje med de fejlfrekvenser, der 

er rapporteret i de seneste år (med undtagelse af 2018). 

Samtidig gennemfører Kommissionen en flerårig strategi for efterfølgende revision af 

forskningsudgifter. På grundlag heraf beregner Kommissionens tjenestegrene en restfejlfrekvens, 

hvori der tages hensyn til inddrivelser, korrektioner og effekten af alle deres kontroller og revisioner i 

programmets gennemførelsesperiode. 

4.39 Kommissionen har vurderet virkningen af Revisionsrettens bemærkninger i de tidligere 

årsberetninger, hvilket der er taget højde for i forbindelse med den fejlfrekvens for 2020, der er 

rapporteret i de årlige aktivitetsrapporter. 

Kommissionen glæder sig over, at Revisionsretten anerkender Kommissionens tiltag for at øge 

kvaliteten af sine efterfølgende revisioner. Samtidig vil Kommissionen videreføre sine målrettede 

foranstaltninger (uddannelse af revisorer, oplysningskampagner osv.) med henblik på yderligere 

forbedringer. 

Anbefaling 4.1 
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Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen forpligter sig til at øge konstateringen og korrektionen af fejl begået af 

støttemodtagerne, når de anmelder afholdte omkostninger med henblik på refusion.  

Kommissionen vil i denne henseende gennemgå omfanget af regnskabsattesterne i den nuværende 

kontrolstrategi og for Horisont Europa. 

Anbefaling 4.2 

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen har i løbet af det første halvår af 2021 intensiveret sin oplysningskampagne om 

tilskudsreglerne og navnlig rettet opmærksomheden mod de oftest forekommende fejl, der blev 

konstateret ved de efterfølgende revisioner. 

Derudover vil Kommissionen fortsat yde specifik vejledning til revisorer, både interne og eksterne, 

samt til støttemodtagere i form af uddannelse, oplysningskampagner, skriftlige vejledninger osv. 

Anbefaling 4.3 

Kommissionen accepterer anbefalingen og bemærker, at Revisionsretten anerkender Kommissionens 

tiltag for at øge kvaliteten af sine efterfølgende revisioner. Samtidig vil Kommissionen videreføre sine 

målrettede foranstaltninger (uddannelse af revisorer, oplysningskampagner osv.) med henblik på 

yderligere forbedringer. 

Kommissionens strategi for efterfølgende revision for Horisont Europa vil være baseret på erfaringer 

fra gennemførelsen af den nuværende strategi for Horisont 2020 og bemærkningerne fra Den 

Europæiske Revisionsret til denne strategi. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2020  

BIDRAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 — KAPITEL 5 — ØKONOMISK, SOCIAL 

OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 

INDLEDNING 

5.4 Tredje led — Som en del af sin totrinstilgang, der omfatter systematisk 

skrivebordsgennemgang og risikobaserede revisioner på stedet, foretager Kommissionen 

årligt en opdatering af sin risikovurdering for at fastlægge, hvilke revisionsmyndigheder og 

programmer der vil blive genstand for revisioner på stedet eller for yderligere udvidet 

skrivebordsgennemgang. Hovedformålet med disse revisioner er at opnå rimelig sikkerhed 

for, at medlemsstaterne ikke har opdaget eller ikke har indberettet alvorlige systemmangler, 

og at de rapporterede revisionserklæringer og restfejlfrekvenser er pålidelige. Om 

nødvendigt anvender Kommissionen yderligere finansielle korrektioner for at bringe 

restfejlfrekvensen for disse programmer ned på under 2 %. 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED, ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER 

OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

5.14 Kommissionen noterer sig den fejlforekomst, som Revisionsretten har beregnet, og 

som blev yderligere forbedret i forhold til de foregående år. Kommissionen følger op på alle 

fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil anmode om yderligere finansielle korrektioner, 

hvor det er relevant og juridisk muligt. 

Kommissionen henviser desuden til dens anslåede fejlforekomst, herunder maksimumsrisici 

(værst tænkelige scenarier), der er offentliggjort i de årlige aktivitetsrapporter for 2020 

for GD REGIO og GD EMPL, og som er resultatet af en detaljeret analyse af hvert program i 

stedet for en ekstrapolering af fejl for alle 418 programmer. Kommissionen bemærker, at 

dens skøn falder inden for det interval, som Revisionsretten har beregnet, og mener, at dens 

detaljerede vurdering afspejler et rimeligt og fair skøn over fejlfrekvenserne for hvert 

program og kumulativt for alle programmer. 

5.15 Kommissionen understreger betydningen af det arbejde, som revisionsmyndighederne 

har udført for at opdage fejl, der har ført til betydelige finansielle korrektioner og 

tilbagetrækninger, før Kommissionen fik forelagt regnskaberne for 2018-2019. Det grundige 

revisionsarbejde, som revisionsmyndighederne har udført ved og frem til afslutningen, har 

også ført til betydelige finansielle korrektioner for programmeringsperioden 2007-2013.  

Gennem sine revisioner af over 11 000 operationer eller dele af operationer under 

samhørighedspolitikken indberettede revisionsmyndighederne en samlet fejlfrekvens på 

over 2 % for omkring en tredjedel af programmerne, hvilket demonstrerede deres 

påvisningskapacitet (med forbehold for andre programmer, hvor fejlfrekvensen var under 2 

%). Kommissionen er enig i, at nogle fejl forblev uopdagede, eller at der ikke i tilstrækkeligt 

omfang blev taget højde herfor ved beregningen af den rapporterede fejlfrekvens. Den 

arbejder løbende med de relevante revisionsmyndigheder for at forbedre deres 

påvisningskapacitet og forståelse af gældende regler. 
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5.16 I 2020 indberettede revisionsmyndighederne for tredje år i træk uregelmæssigheder i 

deres revisioner af operationer (over 6 600 uregelmæssigheder) efter en fælles typologi, som 

var aftalt med Kommissionen og delt blandt medlemsstaterne. 

De fleste af de uregelmæssigheder, som revisionsmyndighederne og Kommissionen 

påpegede, vedrører de samme hovedkategorier: Ikkestøtteberettigede udgifter, offentlige 

udbud, revisionsspor og statsstøtte. Dette svarer også til de mest almindelige 

uregelmæssigheder, som Revisionsretten har anført i sine supplerende konklusioner, som 

vist i tekstboks 5.2. Det viser, at revisionsmyndighederne opdager de forskellige typer af 

uregelmæssigheder, som bidrager til fejlfrekvensen, men ikke fuldt ud i alle tilfælde. 

Kommissionen følger op på alle de fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil foretage 

finansielle korrektioner, hvor det er relevant og juridisk muligt. Kommissionen bemærker, at 

de nationale eller regionale bestemmelser, der anvendes på udgifter under programmer 

medfinansieret af ESI-fondene, er strengere end de bestemmelser, der er fastsat i den 

nationale lovgivning for tilsvarende nationalt finansierede udgifter. Derfor kan disse 

yderligere krav betragtes som et eksempel på "gold plating", dvs. selvpålagte 

unødvendige administrative byrder og kompleksiteter for udgifter finansieret af 

Samhørighedsfonden. 

5.17 Kommissionen er enig i, at forvaltningskontrol er første led i forsvaret mod fejl og bør 

være mere effektiv med hensyn til at forebygge og opdage fejl i første instans.  

Kommissionen har tilsendt medlemsstaterne en opdateret vejledning for 

programmeringsperioden 2014-2020, der sammen med den krævede brug af forenklede 

omkostningsmuligheder sigter mod yderligere at forbedre effektiviteten af 

forvaltningskontrollen i fremtiden. Dette afhænger imidlertid af, at der er personale til 

rådighed til at håndtere de stigende anmeldte udgifter i løbet af programmeringsperioden, og 

at erfarent personale i de relevante forvaltninger udviser den nødvendige stabilitet.  

Kommissionen træffer forebyggende foranstaltninger til at tackle de hyppigste fejl og 

kræver, at der træffes afhjælpende foranstaltninger, så snart der konstateres mangler. Det 

sikrer en tæt opfølgning for at kontrollere, at disse foranstaltninger effektivt og rettidigt 

gennemføres for at rette op på systemet og afbøde enhver risiko for fremtidige udgifter. De 

påkrævede afhjælpende foranstaltninger indebærer forbedring af metodiske værktøjer, 

rekruttering af yderligere personale, herunder eksperter, uddannelsesaktiviteter 

vedrørende nyudviklede værktøjer eller den korrekte fortolkning af de hyppigste fejl, 

forbedring af kvaliteten af udvælgelsesprocedurer eller forvaltningskontroller for at 

bortfiltrere uregelmæssigheder. 

Desuden bør de typer af revisionsresultater, som revisionsmyndighederne har indberettet 

til forvaltningsmyndighederne år efter år, give dem mulighed for at integrere de hyppigste 

kilder til fejl i deres risikovurderinger og tilpasse deres tilgange og værktøjer til 

forvaltningskontrol i overensstemmelse hermed. Med henblik på at gøre 

forvaltningskontrollen mere effektiv og målrettet i programmeringsperioden 2021-2027 har 

Kommissionen foreslået medlovgiverne, at verificeringer gøres risikobaserede for bedre at 

kunne fokusere de tilgængelige administrative ressourcer på målrettede fejlkilder. Dette 

kræver en nøjagtig definition og løbende justering af risikostyringsmetoderne fra 

revisionsmyndighedernes side, som er baseret på alle tilgængelige tidligere kontrol- og 

revisionsresultater. 
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5.20 Hvad angår de fejl, som Revisionsretten har konstateret, vil Kommissionen foretage 

den nødvendige opfølgning og træffe de foranstaltninger, den finder nødvendige. 

Tekstboks 5.4 

Kommissionen mener, at operationerne specifikt beskrives som en foranstaltning 

"Incitamenter til tidsbegrænsede kontrakter for personer med handicap", der støttes under det 

specifikke mål i det operationelle program. Kommissionen mener også, at de udvalgte 

operationer, som oprindeligt planlagt, bidrager til programmets mål og opfylder 

udvælgelseskriterierne. 

Uddannelse på arbejdspladsen kan formodes under sådanne beskæftigelsesforanstaltninger og 

bidrager til de forventede resultater "Forøge de faglige kompetencer eller kvalifikationer 

gennem erhvervserfaring for grupper, der mangler eller har lidt erfaring". 

5.22 Kommissionen vil følge op med de relevante programmyndigheder. Støtteberettigelsen 

vurderes endeligt ved afslutningen i overensstemmelse med CPR. Derfor kan programmet 

stadig træde i stedet for ikkestøtteberettigede lån, og Kommissionens tjenestegrene vil 

vurdere støtteberettigelsen for alle anmeldte lån ved programmets afslutning. 

5.23 Kommissionen har siden indførelsen af de forenklede omkostningsmuligheder gjort en 

indsats for gradvist at udvide anvendelsen af dem og mener, at dette arbejde allerede har ført 

til positive resultater.  

Kommissionen vil fortsætte med aktivt at fremme brugen af forenklede 

omkostningsmuligheder i programmeringsperioden 2021-2027, hvor de er blevet forbedret 

betydeligt i den nyligt vedtagne forordning om fælles bestemmelser (forordning (EU) 

2021/1060) med henblik på at mindske den administrative byrde for støttemodtagerne, 

fremme en resultatorienteret tilgang og yderligere mindske risikoen for fejl. 

5.24 Kommissionens fælles svar på punkt 5.24-5.26: 

I henhold til forordningen om fælles bestemmelser er der ingen direkte sammenhæng 

mellem fondenes bidrag til et operationelt program og finansiering til en specifik aktivitet. 

Derfor er der i princippet ingen direkte sammenhæng mellem de metoder, der er anvendt på 

nationalt plan til at fastslå støttemodtagernes støtteberettigede omkostninger med henblik på 

godtgørelse af specifikke aktiviteter og de beregningsmetoder, som anvendes mellem 

medlemsstaten og Kommissionen til at fastsætte beløbet for de støtteberettigede udgifter med 

henblik på at modtage bidraget fra ESI-fondene. 

En metode til korrektion er udtrykkeligt foreskrevet i den delegerede forordning ved 

anvendelse af ESF-forordningens artikel 14, stk. 1, og Kommissionen har allerede anmodet 

programmyndighederne om at korrigere de forenklede omkostninger, så en sådan 

ubalance ikke sker igen i efterfølgende regnskabsår. 

5.29 Kommissionens fælles svar på punkt 5.29 og 5.30: 

Kommissionen bemærker, at i løbet af de senere år er fejl relateret til statsstøtte, som 

medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen har identificeret, fortsat mindre hyppige, 
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som det er vist ved den fælles typologi over fejl, der er aftalt med revisionsmyndighederne 

(deres indvirkning kan imidlertid være stor, hvis en operation viser sig at være helt 

uberettiget på grund af, at incitamentseffekten f.eks. ikke blev respekteret, som det var 

tilfældet i de foregående år på grund af en ikke-kompatibel national statsstøtteret, der siden 

da er behørigt korrigeret). 

For det seneste regnskabsår 2019-2020 vedrørte kun 3 % af de resultater, som 

medlemsstaterne har opdaget, og 4 % af dem, som Kommissionen har opdaget, statsstøtte. 

Kommissionen fortsætter med at gennemføre de foranstaltninger, der er udformet i henhold 

til dens handlingsplan på statsstøtteområdet, der identificerer og formidler god praksis 

og tilbyder uddannelse til alle interessenter i ESI -fonden. 

5.31 Offentlige udbud er fortsat en vigtig kilde til fejlfinding, som revisionsmyndighederne 

har indberettet. Kommissionen identificerede selv mere end halvdelen af sine juridisk-kritiske 

revisionsfejl inden for området, hvilket betyder, at der løbende skal træffes foranstaltninger 

for at sikre, at modtagerne (de ordregivende myndigheder) og programmyndighederne 

forbedrer overholdelsen af disse komplekse regler. Kommissionen fortsætter med systematisk 

at gennemføre sin handlingsplan for offentlige udbud for dermed at hjælpe administratorer 

og modtagere af ESI-fondsmidler med yderligere at forbedre deres praksis med hensyn til 

offentlige indkøb og øge den relevante administrative kapacitet. Med dette mål for øje har 

generaldirektoraterne REGIO og EMPL i december 2020 sammen med 

revisionsmyndighederne afholdt en særlig workshop mere specifikt rettet mod 

Kommissionens revisionsresultater i forbindelse med offentlige indkøb og til, hvordan 

udveksling af erfaringer mellem revisorer kan bidrage til en proces, hvor der drages lære af 

tidligere erfaringer, og undgå tilbagevendende revisionsresultater om indkøb i fremtiden. 

Kommissionen og dens kolleger fra OECD fremlagde også en præsentation på det tekniske 

møde for revisionsmyndighederne, der forklarede muligheden for at anvende offentlige 

indkøb som et strategisk politisk instrument til yderligere at øge overensstemmelsen og 

udførelsen ved gennemførelse af projekter under ESI-fondenes programmer. 

5.32 Kommissionen følger op på disse tilfælde, der forblev uopdaget, og vil foretage 

yderligere finansielle korrektioner, når betingelserne finder anvendelse. 

5.33 Kommissionen fremhæver retningslinjerne for fastsættelse af finansiel korrektion af 

fejl i forbindelse med offentlige udbud, som blev opdateret i 2019 med henblik på at tilbyde 

en harmoniseret tilgang til Kommissionens og medlemsstaternes programmyndigheder i 

forbindelse med uregelmæssigheder ved offentlige indkøb (afgørelse C (2019) 3452). 

Disse retningslinjer har til formål at sikre en ensartet gennemførelsespraksis og 

ligebehandling af medlemsstaterne. Kommissionen bemærker, at medlemsstaterne opdagede 

eller indberettede alle undtagen én kvantificerbar fejl på dette område, hvilket viser en god 

påvisningskapacitet i forbindelse med fejl knyttet til offentlige udbud. 

5.36 Hvad angår de fejl, som Revisionsretten har konstateret, vil Kommissionen foretage den 

nødvendige opfølgning og foretage de finansielle korrektioner, der anses for nødvendige. 

5.37 Kommissionens fælles svar på punkt 5.37 og 5.38: 
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Under delt forvaltning fører revisionsmyndighederne kontrol med de udgifter, som 

modtagerne har anmeldt på første niveau, og revisionsmyndighederne gennemfører 

revision på andet niveau for at undersøge kvaliteten af forvaltningskontrollen. Kommissionen 

har i 2020 fortsat sit omfattende samarbejde med revisionsmyndighederne for programmet 

for at sikre en konsekvent og robust kontrolramme, herunder under betingelser af 

praktiske begrænsninger for revisioner under pandemien, og for at forbedre kvaliteten af 

kontrolarbejdet, når det er nødvendigt, og sikre den nødvendige påvisning og korrigerende 

kapacitet. Som rapporteret i GD REGIO's og GD EMPL's årlige aktivitetsrapporter har 

Kommissionen navnlig konstateret svagheder og anmodet 17 revisionsmyndigheder eller 

instanser, der varetager revisioner, ud af 116 revisionsmyndigheder, om forbedringer. 

5.40 Kommissionen mener, at den har rimelig sikkerhed for de fleste 

revisionsmyndigheders arbejde, bortset fra et fåtal, som kræver større forbedringer af 

deres revisionskapacitet for at rette op på de konstaterede svagheder (se Kommissionens svar 

på punkt 5.37 og 5.38 ovenfor). Der blev opnået konkrete forbedringer baseret på målrettede 

afhjælpende foranstaltninger, som anbefales i flere tilfælde, herunder for instanser, der 

foretager revision for revisionsmyndighederne i Frankrig, Polen og Portugal, som illustreret i 

de respektive årlige aktivitetsrapporter.  

Faktisk vurderer Kommissionen ikke kun revisionsmyndighedernes pålidelighed baseret 

på genberegnede fejlfrekvenser (som kan påvirkes af enkelte fejl, der har en vigtig statistisk 

indvirkning), men også baseret på en række kriterier, der, hvis de ikke vurderes 

tilfredsstillende, afspejler tilstedeværelsen af systemiske svagheder i deres arbejde og i 

kontrolsystemerne. Hvor det er relevant, genberegner Kommissionen de fejlfrekvenser, der 

er indberettet af revisionsmyndighederne baseret på alle tilgængelige oplysninger og 

indberetter disse satser i de respektive årlige aktivitetsrapporter. Kommissionen fortsætter 

samarbejdet med de relevante revisionsmyndigheder for at forbedre deres kontroller 

yderligere, navnlig med henblik på i tilstrækkeligt omfang at opdage den type fejl, som 

konstateres i forbindelse med Revisionsrettens eller Kommissionens genudførelse af 

revisionsarbejde. Desuden sikrer Kommissionen et stærkt fortsat samarbejde med alle 

revisionsmyndighederne. Dette omfatter deling af fælles revisionsværktøjer såsom 

detaljerede tjeklister, deling af god praksis mellem fagfæller og en løbende faglig udvikling 

af personalet hos programmyndighederne. 

5.42 Manglende understøttende oplysninger eller dokumentation er i visse tilfælde fortsat en 

svaghed, der konstateres i Kommissionens juridisk-kritiske revisioner. 

Som anført i dens svar på punkt 5.40 arbejder Kommissionen kontinuerligt med 

revisionsmyndighederne med henblik på at styrke deres kapacitet til at forebygge og 

korrigere fejl for bedre at kunne dokumentere deres revisionsarbejde og således bidrage til 

kontrolprocessen.  

Dette samarbejde illustreres af den koordinerede indsats, som Kommissionen har etableret 

med revisionsmyndighederne i 2019 og 2020 med støtte og ekspertise fra Revisionsretten for 

at forbedre revisionsdokumentationen (selv om der ikke er nogen resultater) og sikre korrekt 

og dokumenteret kvalitetskontrol af revisionsresultaterne (se "oplægget om 

revisionsdokumentation", der er udarbejdet i fællesskab af en arbejdsgruppe bestående af 

revisionsmyndighederne og repræsentanter for Kommissionen, som rapporteret i 

285



DA DA 

Revisionsrettens årsberetning for 2019 i tekstboks 5.8). Kommissionen vil fortsat fremme 

den gode praksis, der er omtalt i dette fælles oplæg. 

5.45 Kommissionen har nultolerance over for svig. Der blev iværksat flere initiativer i 2020 

for at gennemføre Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig samt den fælles strategi 

for bekæmpelse af svig, som er udformet af GD REGIO, GD EMPL og GD MARE. 

5.46 Kommissionen mener, at tjeklister, der bruges til revision af operationer, bør indeholde 

en angivelse af, om der er konstateret mistanke om svig. 

Kommissionen bemærker, at revisionsmyndighederne sikrer en specifik verifikation af, at 

nøglekrav 7 fungerer effektivt (Effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger 

til bekæmpelse af svig) gennem særlige systemrevisioner ved hjælp af specifikke tjeklister. 

GD REGIO og GD EMPL tilføjede i april 2021 en henvisning til systemet til indberetning af 

uregelmæssigheder (IMS) til disse tjeklister med det formål at sikre klare 

rapporteringsmekanismer om både mistanke om svig og om svagheder ved kontrol.  

I begge sager, som Revisionsretten henviser til, har de berørte medlemsstaters myndigheder i 

mellemtiden rettet deres første fejl og rapporteret tilfælde af uregelmæssigheder og mulig 

svig i IMS. 

5.49 I forbindelse med programmer under delt forvaltning inden for samhørighedspolitikken 

påhviler gennemførelsen af operationerne under programmerne, herunder regnskabsførelse, 

medlemsstaterne. Forvaltningsmyndighederne foretager faktisk forvaltningskontrol af 

årlige udgifter indtil udarbejdelsen af årsregnskaber. Revisionsmyndighederne gennemfører 

revisioner af operationer (næsten 11 000 operationer eller dele af operationer, der er revideret 

for regnskabsåret 2018-2019). En del af disse verifikationer og revisioner kan føre til, at 

medlemsstaten anvender bestemmelserne i artikel 137, stk. 2 (og lægger udgifter til side i 

regnskabet, indtil det bekræftes, at sådanne udgifter, der er anmeldt i løbet af året, er lovlige 

og opfylder de gældende formelle krav). Det betyder, at sådanne udgifter er udelukket fra 

Kommissionens godkendelse af regnskaber og betaling af saldoen. 

De beløb, der er under løbende vurdering, er faktisk indkodet i regnskabssystemerne for 

de programmer, der godkender myndighederne, og er inkluderet i revisionspopulationen, 

hvis de genindføres i efterfølgende betalingskrav, når deres lovlighed og formelle rigtighed er 

blevet bekræftet. Derfor mener Kommissionen, at de kontrolmekanismer, der er indbygget i 

forvaltnings- og kontrolsystemerne, giver rimelig sikkerhed for overvågning og 

opfølgning af sådanne beløb. 

5.51 Ud over juridisk-kritiske revisioner for at genudføre revisionsmyndighedernes 

revisionsarbejde gennemførte Kommissionen også factfinding-besøg i forbindelse med de 

årlige kontrolrapportrevisioner før og efter, der fuldender de tilgængelige værktøjer i 

forbindelse med de juridisk-kritiske revisioner. Disse revisioner bidrager faktisk også til 

gennemgangen og vurderingen af revisionsmyndighedernes arbejde (ud over den omfattende 

skrivebordsgennemgang af hver indsendt årlig kontrolrapport), idet de giver mulighed for at 

afklare spørgsmål vedrørende de årlige kontrolrapporter, men også for at påvise fejl i 

kvantificeringen og forudsigelsen af fejl. 
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5.52 Ud over juridisk-kritiske revisioner gennemfører Kommissionen også factfinding-besøg 

og skrivebordsgennemgang, der førte til, at den korrigerede restfejlfrekvenser på over 2 % i 

yderligere to tilfælde. 

Kommissionens juridisk-kritiske revisioner er risikobaserede. Kommissionen mener, at 

dens revisionsresultater som rapporteret af Revisionsretten i dette punkt viser, at dens 

risikovurdering vedrørende revisionsmyndighedernes arbejde var relevant. Kommissionen 

validerer sine revisionsresultater med revisionsmyndighederne i en kontradiktorisk 

procedure og overvåger dens endelige resultater med henblik på at identificere de 

grundliggende årsager til de yderligere fejl, den har påvist, og forbedre de relevante 

revisionsmyndigheders påvisningskapacitet. Dette foranledigede i nogle tilfælde 

Kommissionen til at tilsende nogle revisionsmyndigheder forebyggende breve forud for de 

årlige kontrolrapporter for 2021. I andre tilfælde er yderligere opdagede fejl mere 

lejlighedsvise og peger til trods for en mulig vigtig ekstrapoleret virkning på fejlfrekvensen 

ikke på en systemisk svaghed på revisionsmyndighedens niveau.  

Som et resultat af sine skrivebordsrevisioner og revisioner på stedet rapporterede 

Kommissionen i de respektive årlige aktivitetsrapporter for GD REGIO og GD EMPL, at 

der i forbindelse med sytten revisionsmyndigheder var alvorlige svagheder i 

revisionsmyndighedernes eller deres kontrolorganers arbejde, som skulle korrigeres. 

5.56 Kommissionen har udformet sit kontrolsystem således, at generaldirektoraterne har 

mulighed for at give sikkerhed med hensyn til hvert enkelt af de 418 operationelle 

programmer, jf. deres forpligtelse som ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede. 

Kommissionen mener, at den har rimelig sikkerhed for, at de underliggende udgifter er 

lovlige og formelt rigtige, undtagen for programmer, hvor Kommissionen har rapporteret 

om behovet for eventuelle yderligere finansielle korrektioner i de årlige aktivitetsrapporter på 

grundlag af en grundig og solid metode, der anvendes for hvert enkelt af de operationelle 

programmer.  

Desuden angives en samlet nøgleresultatindikator i de årlige aktivitetsrapporter som et 

vægtet gennemsnit af alle bekræftede fejlfrekvenser. Kommissionen rapporterede også et 

maksimumsniveau for denne nøgleresultatindikator (værst tænkelige scenarie), hvor der tages 

hensyn til alle oplysninger, der endnu ikke er valideret. Endelig gør de gældende 

bestemmelser det muligt for de nationale myndigheder og Kommissionen at udføre 

revisioner og gennemføre eventuelle påkrævede yderligere finansielle korrektioner i en 

flerårig periode (herunder gennem revisioner udført op til tre år efter det år, hvor 

regnskaberne er godkendt). Den mulighed, som medlovgiveren tilbyder, er vigtig for 

Kommissionen for at kunne udføre sine opgaver i relation til gennemførelsen af EU-budgettet 

inden for rammerne af flerårige programmer. 

For de tidligere regnskabsår, efter afslutningen af de kontradiktoriske procedurer og når det er 

nødvendigt, kan både GD REGIO og GD EMPL med hensyn til de nationale myndigheders 

gennemførelse af de finansielle korrektioner konkludere, at risikoen ved lukning anslås til 

mellem 1,2 % og 1,5 %. 

5.60 Kommissionen understreger, at begge generaldirektorater har taget forbehold i deres 

respektive årlige aktivitetsrapport med hensyn til udgifterne i løbet af året, i 

287



DA DA 

overensstemmelse med finansforordningen og virksomhedsinstruktionerne, som forklaret i 

dens svar på punkt 5.62 i Revisionsrettens årsberetning for 2019. 

Forbeholdene i den årlige aktivitetsrapport er knyttet til rapporteringsåret for udgifterne 

med henblik på at beskytte EU-budgettet, hvis der identificeres risici. Sådanne risici er 

baseret på alle tilgængelige revisionsoplysninger, tidligere års bekræftede fejlfrekvenser med 

en mulig indvirkning på korrektionen for de fejlfrekvenser, der er rapporteret i den seneste 

årlige kontrolrapport, hvor det skønnes nødvendigt, og senest tilgængelige vurderinger af 

forvaltnings- og kontrolsystemet under hensyntagen til eventuelt gennemførte forbedringer 

eller i modsætning hertil nye identificerede svagheder samt Kommissionens 

revisionserklæringer på tidspunktet for den årlige aktivitetsrapport. Disse erklæringer 

omfatter regnskabernes rigtighed, forvaltnings- og kontrolsystemernes effektivitet og 

udgifternes lovlighed og formelle rigtighed, som er baseret på alle kumulative oplysninger 

siden den foregående årlig aktivitetsrapport. Kommissionen mener derfor, at dens kriterier for 

at tage forbehold er omfattende og baseret på alle og de mest opdaterede 

revisionsoplysninger, som er fuldt og gennemsigtigt belyst i den årlige aktivitetsrapport. 

Forbeholdene opretholdes, indtil alle afhjælpende foranstaltninger er truffet (herunder 

finansielle korrektioner, hvor det er relevant) og problemet er løst. 

Hvad angår tidligere regnskabsår, rapporterer Kommissionen desuden i de årlige 

aktivitetsrapporter i fuld gennemsigtighed de finansielle korrektioner, der er anvendt eller 

iværksat/skal iværksættes efter godkendelse af regnskaberne, med fuld respekt for de 

gældende retlige procedurer for grundige kontradiktoriske procedurer.  

5.61 Kommissionen har brug for en stabil ramme for på en konsekvent måde at kunne 

rapportere sin kontrolproces over tid. 

Under hensyntagen til kommentarerne fra Revisionsretten sidste år (punkt 5.62) tog både 

GD REGIO og GD EMPL i højere grad hensyn til resultaterne af deres juridisk-kritiske 

revisioner af de tidligere regnskaber for 2018/2019 i deres vurdering af de nyligt indsendte 

regnskaber for 2019/2020, med en mulig indvirkning på de konstaterede fejlfrekvenser. Dette 

har i nogle tilfælde ført til yderligere forbehold. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

5.62 Kommissionen noterer sig den fejlforekomst, som Revisionsretten har beregnet, og 

som blev yderligere forbedret i forhold til de foregående år. Kommissionen følger op på alle 

fejl, som Revisionsretten har påpeget, og vil anmode om yderligere finansielle korrektioner, 

hvor det er relevant og juridisk muligt. 

Kommissionen henviser desuden til dens anslåede fejlforekomst, herunder maksimumsrisici 

(værst tænkelige scenarier), der er offentliggjort i de årlige aktivitetsrapporter for 2020 for 

GD REGIO og GD EMPL, og som er resultatet af en detaljeret analyse af hvert program i 

stedet for en ekstrapolering af fejl for alle 418 programmer. Kommissionen bemærker, at 

dens skøn falder inden for det interval, som Revisionsretten har beregnet, og mener, at 

dens detaljerede vurdering afspejler et rimeligt og fair skøn over fejlfrekvensen for hvert 

program og kumulativt for alle programmer. 
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5.63 Kommissionen mener, at der generelt kan fæstes lid til revisionsmyndighedernes og 

deres kontrolorganers arbejde med undtagelse af nogle få tilfælde, der er præciseret i de 

årlige aktivitetsrapporter baseret på alle tilgængelige revisionsoplysninger. 

I nogle tilfælde er yderligere opdagede fejl lejlighedsvise og peger til trods for en mulig 

vigtig ekstrapoleret virkning på fejlfrekvensen ikke på en systemisk svaghed på 

revisionsmyndighedens niveau. 

Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med forvaltnings- og 

revisionsmyndighederne for programmerne for at følge op på de vedtagne konklusioner og 

over tid opnå en restfejlforekomst på under 2 % for alle programmer, og benytte de 

lovgivningsmæssige instrumenter til at anvende yderligere finansielle korrektioner, hvor det 

er relevant. 

5.64 I betragtning af sin mere detaljerede opdeling af udgifter i forhold til risikoprofiler og 

kontrolsystemer er det muligt for Kommissionen at identificere den specifikke del af 

programpopulationen, der med størst sandsynlighed vil blive berørt, når den opdager fejl, 

samt at tage hensyn til Revisionsrettens arbejde. Den kan således give et nuanceret billede 

af fejlforekomsten på tværs af de foretagne betalinger og klart identificere de områder, 

hvor der er behov for forbedringer. 

Endvidere bemærker Kommissionen, at dens skøn falder fuldt inden for det interval, som 

Revisionsretten har beregnet (se Kommissionens svar på punkt 5.62). 

5.65 Målet for den nuværende kontrolmodel er netop at have en restfejlfrekvens på under 

2 % for hvert enkelt program frem for i gennemsnit, og Kommissionen har værktøjerne til 

at anvende de nødvendige finansielle korrektioner når de individuelle bekræftede restfejl er 

over 2 %. 

5.66 Hvad angår de anbefalinger, der af Revisionsretten rapporteres som værende slet ikke 

gennemført eller gennemført i nogle henseender, henviser Kommissionen til sit svar på bilag 

5.3. 

Anbefaling 5.1 — Balancerede standardsatser for enhedsomkostninger til refusion af 

betalinger foretaget af medlemsstaterne 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Anbefaling 5.2 — Kontrol med risikoen for svig i forbindelse med 

revisionsmyndighedernes revision af operationer 

Kommissionen accepterer denne anbefaling og vil samarbejde med 

revisionsmyndighederne med henblik på at udfylde tjeklisterne for revisionsoperationer og 

bedre dokumentere de skridt, der er taget for at håndtere eventuelle konstaterede risici for 

svig. 

Anbefaling 5.3 — Opfølgning af beløb under en løbende vurdering 
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Kommissionen accepterer denne anbefaling, selv om den ikke har retsgrundlag til at 

pålægge programmyndighederne yderligere indberetningsforpligtelser. 

Bilag 5.3 — Opfølgning på tidligere anbefalinger vedrørende udgiftsområdet 

"Økonomisk, social og territorial samhørighed" 

Med hensyn til anbefaling 2 af 2017 bemærker Kommissionen, at den for perioden 2021-

2027 har foreslået at gøre MOMSEN støtteberettiget for projekter med samlede omkostninger 

under 5 mio. EUR. Dette er en alternativ tilgang i forhold til den, som Revisionsretten har 

anbefalet. 

Med hensyn til anbefaling 6 af 2017, understreger Kommissionen, at de lovgivningsmæssige 

rammer giver mulighed for at revidere programmer i mindst tre år efter indsendelsen af 

regnskaberne, hvor det er relevant. Kommissionen bestræber sig på at konkludere på 

udgifternes formelle rigtighed i de årlige aktivitetsrapporter i året efter indsendelsen af 

regnskaberne og rapportere i fuld gennemsigtighed for alle relevante programmer i bilaget til 

de årlige aktivitetsrapporter, men dette er ikke altid muligt. 
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EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 

ÅRSBERETNING  

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 KAPITEL 6 — NATURRESSOURCER" 

INDLEDNING 

6.1 Den fælles landbrugspolitik er en egentlig europæisk politik, idet medlemsstaterne samler 

ressourcerne for at gennemføre en fælles politik med et fælles EU-budget. Målene for den fælles 

landbrugspolitik som fastsat i traktaten og i forordningerne om den fælles landbrugspolitik er: at 

forøge landbrugets produktivitet, at sikre en rimelig levestandard for landbrugssamfundet, at 

stabilisere markederne, at sikre forsyningerne og at sikre forbrugerne rimelige priser på 

landbrugsvarer. 

Der er 6,7 millioner støttemodtagere under den fælles landbrugspolitik, og udgifterne under Den 

Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) gennemføres ved delt forvaltning gennem et omfattende forvaltnings- 

og kontrolsystem, der skal sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende 

transaktioner på støttemodtagerniveau. Når Kommissionen gennemfører budgettet ved delt 

forvaltning, deles gennemførelsesopgaverne med medlemsstaterne. Sidstnævnte skal træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at foranstaltninger, der finansieres over EU-budgettet, 

gennemføres korrekt og effektivt og i overensstemmelse med EU's regler. De er forpligtet til at 

indføre systemer, der forebygger, afslører og korrigerer uregelmæssigheder og svig. I henhold til 

lovgivningen om den fælles landbrugspolitik skal de godkende betalingsorganer, som er særlige 

organer med ansvar for forvaltning og kontrol af EU-midler, navnlig betalinger til støttemodtagere og 

regnskabsaflæggelse til Kommissionen.  

Certificeringsorganer udpeget af medlemsstaterne afgiver hvert år en udtalelse om det pågældende 

betalingsorgans årsregnskabs fuldstændighed, nøjagtighed og rigtighed, om det interne kontrolsystems 

korrekte funktionsmåde og om lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, der er anmeldt til 

Kommissionen. 

I 2020 blev Europa kraftigt påvirket af covid-19-pandemien. Takket være den mangeårige solide 

politiske ramme for den fælles landbrugspolitik og det gode samarbejde, der er etableret i årenes løb i 

hele EU, har landbrugssektoren vist sig at være tilstrækkelig modstandsdygtig til at håndtere covid-

19-krisen.

Kommissionen har endvidere tilpasset sine arbejdsmetoder og imødegået covid-19-pandemiens 

indvirkning på den fælles landbrugspolitiks sikkerhedsmodel gennem en række foranstaltninger. 

Kommissionen har vedtaget forordning (EU) 2020/532, som fastsætter regler med realistiske og 

opnåelige kontrolkrav for medlemsstaterne. Certificeringsorganerne har desuden fortsat deres 

revisionsarbejde og i den forbindelse, som betalingsorganerne, også anvendt alternative metoder og 

rapporteret til Kommissionen om deres resultater som i tidligere år. 

6.6 a) Kommissionen noterer sig ændringen i Revisionsrettens stikprøvemetode for direkte betalinger 

og medtagelsen i beregningen af den samlede fejlfrekvens for kapitlet af en teknisk justering på 

0,12 % i forbindelse med de direkte betalinger. Kommissionen bemærker også, at justeringen er 

baseret på fejl konstateret af betalingsorganerne (se også svar på punkt 6.13). 

6.10 Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens konstatering af, at direkte betalinger under 

EGFL svarende til 41,6 mia. EUR i regnskabsåret 2020 fortsat er uden væsentlig fejlforekomst. 

Kommissionen bemærker med tilfredshed, at dette positive resultat, jf. GD AGRI's årlige 

aktivitetsrapport, blev bekræftet på trods af Revisionsrettens ændring i stikprøvemetoden (se også svar 

på punkt 6.13). 
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6.13 Kommissionen vil gerne præcisere, at i alle undtagen ét af de tilfælde, som Revisionsretten har 

angivet, var de nævnte fejl overanmeldelser, som betalingsorganerne på behørig vis havde 

identificeret i forbindelse med deres kontrol på stedet, hvorfor der ikke blev foretaget uretmæssige 

betalinger til støttemodtagerne. Kommissionen vil også gerne bemærke, at ændringen af 

Revisionsrettens metode i år har ført til en tostrenget tilgang:  

Revisionsretten har fortsat anvendt sine egne resultater ved udarbejdelsen af det statistiske skøn over 

fejlfrekvensen for en transaktion på grundlag af en stikprøve på 10 parceller vedrørende hver 

støttemodtager. Kommissionen er derfor ikke enig i Revisionsrettens vurdering i ét tilfælde, hvor 

denne ekstrapolerede fejlfrekvens på transaktionsniveau var væsentligt overvurderet i forhold til det 

faktiske resultat af betalingsorganets kontrol på stedet, der omfattede alle parceller vedrørende den 

pågældende støttemodtager. Revisionsretten og betalingsorganet nåede frem til det samme resultat for 

de udvalgte parceller, men Revisionsretten ekstrapolerede fejlfrekvensen baseret på stikprøvens 

parceller til hele transaktionen.  

Samtidig anvendte Revisionsretten resultaterne af betalingsorganernes kontroller til at skønne over 

virkningen i tilfælde, hvor betalingsorganerne konkluderede, at der ikke skulle foretages betalinger til 

modtageren, ved i den samlede fejlprocent for kapitlet at anvende en beregnet justering på 0,12 % i 

forbindelse med de direkte betalinger.  

6.16 Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens positive vurdering af den rolle, som det 

integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) og markidentifikationssystemet (LPIS) spiller 

med hensyn til at forebygge og reducere fejlforekomster. 

6.18 Kommissionen understreger, at den retlige ramme for kontrol i form af monitorering på den 

ene side omfatter kontrol af stikprøver af landbrugere, når kriterierne ikke kan evalueres på afstand, 

og på den anden side også muligheden for at foretage målrettede besøg i marken, hvis analysen af 

satellitdataene ikke var fyldestgørende. 

Alt i alt mener Kommissionen, at kontrollen i form af monitorering er et godt eksempel på, hvordan 

teknologien kan anvendes til at gøre forvaltnings- og kontrolsystemerne mere effektive. 

Fælles svar på punkt 6.21-6.22: 

Kommissionen gør en fortsat indsats for at støtte medlemsstaterne i anvendelsen af kontrol i 

form af monitorering, bl.a. ved at indsamle gennemførelsesspørgsmål via bilaterale møder, 

ekspertmøder eller udvalgsmøder og behandle nye spørgsmål enten via gennemførelsesretningslinjer 

eller, hvor det er relevant, ændringer af den retlige ramme. Til resultatindikator 3.5: areal under 

satellitovervågning, defineret som forholdet mellem hektar under grundbetalingsordningen og hektar 

under den generelle arealbetalingsordning, der er omfattet af kontrol i form af monitorering eller 

arealovervågningssystemet, er der desuden knyttet en foreløbig milepæl på 10 % i 2022. Ifølge 

medlemsstaternes meddelelser om kontrol i form af monitorering i 2021 er anvendelsen godt på vej til 

at opfylde denne foreløbige milepæl. Efter 2022 bliver det obligatorisk at anvende 

arealovervågningssystemet, hvilket forventes hurtigt at øge arealet under satellitovervågning. 

6.23 Der gælder komplekse betingelser og regler for støtteberettigelse, når det for at nå ambitiøse 

politiske mål er nødvendigt at målrette støtten. Det er nødvendigt at skabe balance mellem 

lovlighed og formel rigtighed og opfyldelsen af politiske mål, samtidig med at der tages hensyn til 

opfyldelsesomkostningerne. Der tilstræbes forenkling, f.eks. forenklede omkostningsmuligheder, hvor 

det er den mest effektive metode til at reducere omkostningerne, kontrolbyrden og risikoen for fejl. 

6.27 Kommissionen er ikke enig i Revisionsrettens vurdering i én transaktion (se svar til punkt 6.31). 

6.31 Kommissionen er ikke enig i Revisionsrettens konstatering af, at betalingsorganet i ét tilfælde 

har beregnet sanktionen for overanmeldelse forkert.  
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Efter Kommissionens opfattelse har betalingsorganet anvendt den relevante lovgivning korrekt 

under sin kontrol (forud for Revisionsrettens revision), navnlig artikel 19a, stk. 1, i forordning 

640/2014 og artikel 10 i det nationale ministerielle dekret nr. 24/2015, og har korrekt fastsat det beløb, 

der skal udbetales til landbrugeren. Desuden konkluderede betalingsorganet med rette, at der ikke er 

noget beløb, der skal inddrives i henhold til de minimis-reglen, da det for meget udbetalte beløb var 

på 31,94 EUR. Selv det samlede udbetalte beløb (91,01 EUR), som Revisionsretten takserede som en 

fejl på 65 %, og som bidrog væsentligt til fejlprocenten for kapitlet, lå under de minimis-tærsklen på 

100 EUR. 

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

6.35 I dette sjette år med en udtalelse om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed har 

godkendelsesorganerne leveret velfunderede og veldokumenterede resultater vedrørende 

udgifternes lovlighed og formelle rigtighed for alle populationer. På grundlag af det 

veldokumenterede arbejde, som godkendelsesorganerne har udført, samt det øgede antal resultater 

kunne GD AGRI fæste lid til resultaterne af certificeringsorganernes arbejde vedrørende lovlighed og 

formel rigtighed. Godkendelsesorganernes resultater dannede grundlag for beregningen af GD AGRI's 

justerede fejlprocent for regnskabsåret 2020. I tilfælde, hvor der blev konstateret mangler under 

revisionerne, blev deres indvirkning på resultaternes pålidelighed vurderet som begrænset. I alle 

tilfælde foreslog GD AGRI's revisorer desuden øjeblikkelige korrigerende foranstaltninger, som 

certificeringsorganerne gennemførte i løbet af regnskabsåret. Resultaterne af gennemførelsen af de 

korrigerende foranstaltninger blev vurderet i forbindelse med den finansielle regnskabsafslutning, og 

GD AGRI kunne stadig fæste lid til certificeringsorganernes arbejde og stadig tage hensyn til de 

indberettede fejl. 

6.37 Kommissionen glæder sig over, at GD AGRI's skøn over risikoen ved betalingen (1,9 %) 

ligger meget tæt på og inden for Revisionsrettens fejlprocent (2,0 %) (se også punkt 1.39 og 

Kommissionens svar). 

Kommissionen bemærker endvidere, at risikoen ved betalingen (ca. 1,6 % for direkte betalinger, 

2,9 % for udvikling af landdistrikter og 2,4 % for markedsforanstaltninger) som indberettet i GD 

AGRI's årlige aktivitetsrapport for 2020 ligesom Revisionsretten viser, at direkte betalinger er uden 

væsentlige fejl, mens den højere risiko er knyttet til udvikling af landdistrikter og 

markedsforanstaltninger (se også svar på punkt 6.23). Som følge af alle korrigerende foranstaltninger 

anslår Kommissionen det endelige risikobeløb for den fælles landbrugspolitik til 0,5 % i 2020. 

6.38 Kommissionen glæder sig over, at risikoen ved betalingen for "Naturressourcer" i dens 

årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport er i overensstemmelse med Revisionsrettens anslåede 

fejlforekomst for dette kapitel. 

6.39 GD AGRI får gennem certificeringsorganernes arbejde sikkerhed for, at de systemer, som 

betalingsorganerne har indført for at forebygge og afsløre svig, fungerer hensigtsmæssigt. De 

uafhængige certificeringsorganer vurderer årligt betalingsorganernes overholdelse af 

godkendelseskriterierne, herunder de aspekter, der specifikt vedrører svig, dvs. de skal sikre, at 

betalingsorganerne har indført systemer til forebyggelse, afsløring og korrektion af svig. 

GD AGRI har i september 2020 ajourført sin strategi for bekæmpelse af svig, også for at tage 

hensyn til Kommissionens nye overordnede strategi for bekæmpelse af svig fra 2019. 

Der er planlagt en revision af vurderingen af risikoen for svig i forbindelse med reformen af den 

fælles landbrugspolitik (2023-2027) med frist 1.1.2023. 

Med hensyn til anvendelsen af Arachne i den fælles landbrugspolitik har Kommissionen støttet en 

udvidelse af et sådant redskabs anvendelse og kapacitet, hvilket også blev anerkendt af 

Revisionsretten i årsberetningen for 2019. Forhandlingerne om reformen af den fælles 

landbrugspolitik har medført, at det er obligatorisk for Kommissionen at stille dette værktøj til 
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rådighed for medlemsstaterne fra den 1. januar 2023, og medlemsstaterne vil blive opfordret til at 

anvende dette redskab. 

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

6.40 Kommissionen bemærker med tilfredshed, at den samlede fejlprocent for kapitlet, jf. bilag 6.1, 

er tæt på væsentlighedstærsklen (2,0 %). Se også svar på punkt 6.37. 
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EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRLIGE 

REVISIONSBIDRAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2020   

KAPITEL 7 — SIKKERHED OG MEDBORGERSKAB 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Tekstboks 7.3 - For høje omkostninger til transport af medicinsk udstyr 

Med hensyn til de "for høje omkostninger til transport af medicinsk udstyr" fandt den gennemførte 

ESI-foranstaltning sted i de første dage af covid-19-pandemien, hvor der var et presserende behov for 

personlige værnemidler til medicinsk brug. I forbindelse med den reviderede kontrakt gjorde den 

ordregivende myndighed ikke brug af muligheden, som det fremgår af Regulation 72 i den britiske 

bekendtgørelse om offentlige kontrakter, som ville have gjort det muligt at ændre eksisterende 

kontrakter på op til 50 % af den oprindelige værdi af proceduren med forhandling uden forudgående 

offentliggørelse, hvilket i dette tilfælde var begrundet i tvingende hensyn til sagens hastende karakter. 

Kommissionen mener, at det er vigtigt at angive, at tjenesteydelserne blev leveret. Endvidere 

medførte procedurefejlen i forbindelse med tildelingen af kontrakten ikke en ændring i prisen pr. 

kubikmeter for personlige værnemidler, da den var nøjagtig den samme som i den oprindelige 

kontrakt. 

Alle disse faktorer skal ses som en del af den meget vanskelige situation, hvor denne 

nødforanstaltning blev gennemført. 

Tekstboks 7.4 - Dokumentation for de tjenester, der ydes til uledsagede mindreårige, er ikke 

altid tilfredsstillende 

Kommissionen noterede sig de mangler, der er nævnt i boks 7.4, og som overvåges nøje. 

Den ansvarlige myndighed udarbejdede en køreplan til løsning af disse identificerede problemer, 

hvorved de græske myndigheder indledte gennemførelsen af en række foranstaltninger med fokus på 

at ajourføre den retlige ramme og de operative standardprocedurer for indkvarteringsfaciliteter for den 

kommende programmeringsperiode samt fremme metoder til kvalitetsregistrering og vurdering af de 

tjenester, der leveres af gennemførelsesaktørerne, og vedtage bedste praksis og løbende 

forbedringsprocedurer. 

Desuden tages der skridt til at forbedre henvisnings- og indberetningssystemet gennem en 

centraliseret tilgang, navnlig gennem inddragelse af den særlige sekretær for beskyttelse af uledsagede 

mindreårige i Grækenland. De administrative procedurer, der er nødvendige for en ung voksens 

overgang til en anden indkvarteringsordning, begynder 4 måneder før voksenalderen. Specifikke 

tilfælde vurderes fra sag til sag, herunder børn, der skal afslutte skolen, men også unge voksne, for 

hvem de administrative procedurer endnu ikke er afsluttet. 

UNDERSØGELSE AF ELEMENTER I DE INTERNE KONTROLSYSTEMER 

7.12 Den potentielle virkning af svagheder på medlemsstatsniveau blev ikke realiseret. 

Tekstboks 7.5 mangler i de årlige kontrolrapporter 

Kommissionen noterer sig, at sådanne mangler ikke er væsentlige nok til at ændre 

revisionsmyndighedernes konklusioner, jf. punkt 7.12. 
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Problemer vedrørende stikprøveudtagningen: Stikprøveenhed er ikke klart defineret, for få

elementer i revisionsstikprøven. (Luxembourg)

I Luxembourgs tilfælde var manglerne allerede blevet konstateret af Kommissionen og indberettet

til de luxembourgske myndigheder som dokumenteret i tjeklisten for regnskabsvurdering og i

skrivelsen om delvis regnskabsafslutning.

Se yderligere bemærkninger nedenfor.

Den ansvarlige myndighed forelagde udkastet til regnskab for revisionsmyndigheden, inden den

afsluttede sin egen kontrol på stedet, og før den inkluderede betalinger for teknisk bistand

(Spanien).

Den årlige kontrolrapport og de supplerende oplysninger, der blev fremsendt efter anmodning fra

Kommissionen i forbindelse med vurderingen, gav en fuldstændig afstemning med en

fyldestgørende beskrivelse af forskellene mellem det udkast til regnskab, som stikprøveudtagningen

blev foretaget på, og det endelige regnskab. I afslutningsskrivelsen mindede Kommissionen

myndighederne om, at udkastet til regnskaber bør bestå af betalinger, for hvilke den ansvarlige

myndighed har afsluttet sin kontrol.

Fejlprocenterne blev beregnet og præsenteret upræcist i den årlige kontrolrapport. (Østrig)

Spørgsmålet om korrekt indberetning af fejlprocenten var blevet identificeret under GD HOME's

revisors gennemgang af den årlige kontrolrapport for regnskabsåret 2019 som dokumenteret i

revisorernes tjekliste og i afslutningsbrevet til medlemsstaten.

Da den samlede restfejlprocent (TRER) lå under væsentlighedstærsklen, påvirkede den ikke

afslutningen af AMIF-regnskaberne for regnskabsåret 2019. GD HOME's revisorer overvåger

fortsat den gennemsigtige rapportering af fejlprocenten for EU's bidrag og lagde igen særlig vægt på

dette i forbindelse med revisionen af den årlige kontrolrapport for regnskabsåret 2020 (der blev

foretaget i 2021, dvs. uden for revisionserklæringen for 2020). Revisionsmyndigheden blev igen

anmodet om at redegøre udførligt for sine underliggende beregninger.

Værdien og dækningen af revisionsstikprøven var ukorrekt indberettet. (Østrig)

De østrigske myndigheder udvalgte projekterne fra overvågningslisterne og ikke fra det finansielle

system. Dette forklarer den ukorrekte beregning af revisionsdækningen. Ikke desto mindre

overstiger den faktiske revisionsdækning minimumskravet på 10 %. I sin vurdering af den årlige

kontrolrapport for regnskabsåret 2020 (udført i 2021, dvs. uden for revisionserklæringen for 2020)

anmodede GD HOME's revisorer revisionsmyndigheden om yderligere oplysninger om sin

stikprøve. Der blev udstedt en henstilling til revisionsmyndigheden i den årlige kontrolrapport for

opfølgningsbrevet for regnskabsåret 2020 om at ændre denne praksis i forbindelse med den næste

regnskabsafslutning.

Den årlige kontrolrapport rapporterede ikke i tilstrækkelig grad resultaterne af udgifts- og

systemrevisioner eller den overordnede grad af sikkerhed og manglende rapportering om, at noget

revisionsarbejde var outsourcet. (Luxembourg)

De luxembourgske myndigheder udarbejdede en handlingsplan for at afhjælpe de bekymringer, som

Revisionsretten havde rejst. Denne handlingsplan blev fulgt op af GD HOME i forbindelse med

regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2020. Den årlige kontrolrapport for regnskabsåret 2020

indeholder klare oplysninger om:
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 Omfanget og resultaterne af de systemrevisioner, der er foretaget i løbet af regnskabsåret

 Klar definition af den anvendte stikprøveenhed

 Resultaterne af revisionen af negative betalinger, herunder tilstedeværelsen i stikprøven af

mellemliggende eller endelige betalinger, der afhjælper forskud, der er anmeldt til

Kommissionen i foregående års regnskaber

 En klar angivelse af sikringsniveauet i overensstemmelse med den model, der er defineret i

bilaget til forordning (EU) 2018/1291 af 16. maj 2018.

Kommissionen mener, at dette er tilstrækkeligt. 

Rapporteringen om det revisionsarbejde, der outsources, kræver imidlertid yderligere forbedringer, og 

dette blev meddelt de luxembourgske myndigheder i forbindelse med regnskabsafslutningen for 

regnskabsåret 2020. 

7.13 Kommissionen mener ikke, at de konstaterede mangler påvirkede revisionsmyndighedernes 

konklusioner. 

Tekstboks 7.6 Mangler i revisionsmyndighedernes arbejde. 

Projektudvælgelsesprocessen blev ikke kontrolleret korrekt. (Luxembourg)

Revisionsmyndigheden ajourførte sin tjekliste med et særligt afsnit om udvælgelsesprocedurerne.

Dette blev gennemgået i forbindelse med regnskabsafslutningsproceduren for regnskabsåret 2020,

der blev gennemført i 2021, dvs. uden for revisionserklæringen for 2020.

Utilstrækkelig test af udgifternes støtteberettigelse. (Luxembourg)

Dette spørgsmål blev fulgt op i forbindelse med regnskabsafslutningsprocedurerne for regnskabsåret

2020, der blev gennemført i 2021, dvs. uden for revisionserklæringen for 2020. Det blev konstateret,

at revisionsmyndigheden ajourførte den tjekliste, der anvendes til at kontrollere udgifternes

støtteberettigelse og for at sikre, at alle afvigelser indberettes med henblik på handling fra den

ansvarlige myndigheds side.

Utilstrækkeligt revisionsspor eller utilstrækkelig dokumentation for revisionsarbejdet. (Spanien,

Luxembourg, Østrig og Finland)

Kommissionen mener, at disse afslører isolerede svagheder i dokumentationen af specifikke

kontroller og/eller revisioner. Desuden sætter disse isolerede tilfælde på ingen måde spørgsmålstegn

ved revisionsmyndighedernes revisionsarbejde eller pålideligheden af deres konklusioner, hvilket

Revisionsretten selv har bekræftet.

Som reaktion på tidligere revisionsresultater og Revisionsrettens anbefalinger (revisionserklæring

2019) delte GD HOME desuden et "Oplæg om revisionsdokumentation — god praksis fra og for

revisorer" med revisionsmyndighederne for HOME's fonde. Dette dokument er resultatet af en

arbejdsgruppe mellem Kommissionens revisionstjenester for delt forvaltning og medlemsstaternes

nationale revisionsmyndigheder, som skal identificere og udvikle bedste praksis for at forbedre

dokumentationen af deres revisionsarbejde.

 I de tilfælde, hvor det blev opdaget, blev ikke-støtteberettigede omkostninger ikke altid indberettet.

(Luxembourg)
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Spørgsmålet om anmeldte ikke-støtteberettigede omkostninger blev fulgt op i forbindelse med 

regnskabsafslutningsprocedurerne for regnskabsåret 2020, der blev gennemført i 2021, dvs. uden for 

revisionserklæringen for 2020. Det blev konstateret, at revisionsmyndigheden ajourførte den 

tjekliste, der anvendes til at kontrollere udgifternes støtteberettigelse og for at sikre, at alle 

afvigelser indberettes med henblik på handling fra den ansvarlige myndigheds side. 

Nogle af udbudsproblemerne er forkert klassificeret. (Finland)

Kommissionen overvåger fortsat procedurerne for offentlige indkøb i forbindelse med en

igangværende revision i Finland.

Utilstrækkelig gennemgang af outsourcet revisionsarbejde. (Luxembourg)

Kommissionen mener ikke, at dette punkt har nogen indvirkning på revisionsmyndighedens

sikkerhed. Vi har dog observeret en forbedring i den årlige kontrolrapport for regnskabsåret 2020

(udført i 2021, dvs. uden for revisionserklæringen for 2020). Revisionsmyndigheden holdt et

afsluttende møde med tjenesteyderen inden færdiggørelsen af den årlige kontrolrapport for

regnskabsåret 2020 for at vurdere kvaliteten af det udførte arbejde og for at give tjenesteyderen

mulighed for at dele eventuelle specifikke arbejdsdokumenter eller andre dokumenter med

revisionsmyndigheden.

KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

Anbefaling 7.1 – Støtteberettigelsen af ESI-projektomkostninger 

Kommissionen accepterer anbefalingen.  

Kommissionen er fast besluttet på nøje at kontrollere støtteberettigelsen af de omkostninger, som 

modtagerne af ESI-foranstaltninger indsender. Det bemærkes, at grundige kontroller er en del af den 

forudgående kontrol og det interne kontrolsystem. Med hensyn til udbudsprocedurer og den tilhørende 

dokumentation kontrolleres de stikprøvevis under efterfølgende revisioner.   

Anbefaling 7.2 – Dokumentation, hvor finansieringen er baseret på standardomkostninger pr. 

enhed 

Kommissionen accepterer anbefalingen og mener, at den allerede er ved at blive gennemført. 

Den 28. april 2021 vedtog Kommissionen en revideret vejledning om forenklede 

omkostningsmuligheder inden for de europæiske struktur- og investeringsfonde. 

Selv om denne vejledning hovedsagelig finder anvendelse på ESI-fonde, fremføres principperne til 

programmeringsperioden 2021-2027, hvor de (i henhold til forordningen om fælles bestemmelser) 

også vil finde anvendelse på GD HOME's administrerede midler. 

I denne forbindelse modtog medlemsstaternes myndigheder den ajourførte vejledning den 27/5/2021 

gennem ekspertgruppen om forordningen om fælles bestemmelser (EGESIF). I lyset af den 

kommende periode 2021-2027 blev denne gruppe udvidet til også at omfatte de myndigheder i 

medlemsstaterne, der er ansvarlige for GD HOME's midler.  

Kommissionen vil også underrette medlemsstaternes myndigheder om den ajourførte vejledning og 

minde dem om, hvor vigtigt det er at sikre overholdelse af betingelserne for forenklede 

omkostningsmuligheder som led i forvaltningsverificeringer og revisioner. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 2020-  

BIDRAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 — KAPITEL 8 — ET GLOBALT EUROPA 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Tekstboks 8.2: 

- Forsyninger, der ikke blev anvendt til den finansierede foranstaltning

Kommissionen vil gerne fremhæve de bestræbelser, der bliver gjort for at sikre flygtningenes adgang 

til basale sundhedsydelser i den ustabile situation, der hersker i modtagerlandet, når 

projektgennemførelsen påbegyndes. Denne sammenhæng påvirkede i høj grad projektets aktiviteter. 

De vacciner, der blev givet det første år, blev taget fra støttemodtagerens lager- og distributionssystem 

med henblik på at vaccinere børn fra starten af foranstaltningen. Dette var i overensstemmelse med 

bilag I til de særlige betingelser i tilskudsaftalen – aktivitet 1.5. Forbedring af vaccinationstjenester. 

Tilskuddet var en fortsættelse af det udvidede vaccinationsprogram, der allerede var i gang. 

Støttemodtageren har over for Kommissionen fremlagt dokumentation for, at den samme type 

vacciner blev givet til målgruppen. Antallet af resterende vacciner er mindre end 1 % af antallet af 

indkøbte vacciner. 

Modtageren har forpligtet sig til at aflægge rapport om anvendelsen af de resterende EU-finansierede 

vacciner. 

- Ikkestøtteberettigede omkostninger i omkostningsanmeldelsen

Hverken Kommissionen eller støttemodtageren har udbetalt beløb uretmæssigt. Der er tale om en 

dobbelt afregning af et beløb og en afregning af et andet beløb, for hvilket der endnu ikke var afholdt 

udgifter i Kommissionens regnskabssystem. Det endelige beløb, der skal afholdes over EU-budgettet, 

vil blive fastslået ved den endelige betaling. 

Der er iværksat afhjælpende foranstaltninger: 

- Uretmæssigt afregnede beløb er blevet "uafregnet".

- Kontrakten er medtaget i den årlige kontrolplan, og der vil blive foretaget en yderligere kontrol ved

uafhængige revisorer forud for den endelige betaling.

- Modtageren er blevet rådgivet om udarbejdelse af regnskaber.

- EU-delegationens personale uddannet i afregning.

- Tjeklister ændret for at løse de opståede problemer.

Tekstboks 8.3: 

- Delt omkostningsfordeling, der ikke var baseret på faktisk afholdte udgifter

Kommissionen er enig i, at delte omkostninger skal anmeldes på grundlag af de faktiske og ikke de 

budgetterede omkostninger. På grundlag af dette princip blev den metode, der blev anvendt til at 

anmelde delte omkostninger, vurderet ved udgangen af 2020 som led i den forudgående evaluering, 

som alle organisationerne gennemgik for at opnå Kommissionens certificering som partner inden for 
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humanitær bistand for perioden 2021-2027. Kontrollen af delte omkostninger udgør også en del af 

Kommissionens efterfølgende kontroller og revisioner. 

8.11 Kommissionen vil gerne påpege, at hvert af de fire kriterier for støtteberettigelse er genstand for 

en grundig vurdering både i udformnings- og udbetalingsfasen i overensstemmelse med artikel 236 i 

EU's finansforordning og den vejledning, der gives i retningslinjerne for budgetstøtte fra 2017.  

Desuden mener Kommissionen, at budgetstøtte forbedrer ansvarligheden og bidrager til at bekæmpe 

korruption ved at fokusere på fremskridt i offentlig økonomistyring og budgetgennemsigtighed og -

tilsyn. Den finansiering, der ydes gennem budgetstøtte, bliver en del af statsbudgettet og er derfor 

underlagt ekstern revision og parlamentarisk kontrol. 

8.13 Kommissionen ønsker at præcisere, at når den teoretiske tilgang finder anvendelse, har 

Kommissionen ikke nogen retlig forpligtelse til at overvåge den separat og ser ikke merværdien i at 

overvåge den. 

8.14 Kommissionen vil gerne understrege, at der findes kontraktlige bestemmelser, som dækker 

aktindsigten. Kommissionen vil fortsat henlede partnerorganisationernes opmærksomhed på behovet 

for at give Revisionsretten de nødvendige oplysninger. 

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER OG ANDRE FORVALTNINGSORDNINGER 

FPI's årlige aktivitetsrapport 

8.18 Søjlevurderingen af FSFP-missionerne er fortsat en prioritet for FPI. 

Den nuværende status for de to FSFP-missioner, der endnu ikke var blevet søjlevurderet ved 

udgangen af 2020, er: 

1. EUBAM Libyen: FPI er i øjeblikket ved at analysere udkastet til søjlevurderingsrapport

modtaget fra den eksterne revisor den 28. maj 2021. I udkastet til rapport konkluderes det, at

missionen er i fuld overensstemmelse med reglerne.

2. EUAM Den Centralafrikanske Republik: Missionen var først fuldt udsendt i august 2020 og

er endnu ikke klar til en søjlevurdering. FPI vil evaluere missionens modenhed i efteråret med

henblik på at fastlægge en passende tidsplan for søjlevurderingen.

GD NEAR's 2020-undersøgelse af restfejlfrekvensen 

8.19 Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er et vigtigt element, der understøtter generaldirektørens 

erklæring, men den er ikke den eneste kilde til sikkerhed. GD NEAR har en omfattende struktur for 

intern kontrol og en kontrolstrategi, der dækker hele gennemførelsescyklussen. Som beskrevet i 

den årlige aktivitetsrapport fungerer alle elementer i kontrolrammen som byggesten for sikkerheden. 

8.21 Kommissionen karakteriserer ikke og har aldrig karakteriseret undersøgelsen af 

restfejlfrekvensen som en erklæringsopgave med sikkerhed eller en revision. Den tjener et konkret 

formål og bygger på en særlig metode.  

Dette vises i undersøgelsen af restfejlfrekvensen og i GD NEAR's årlige aktivitetsrapport, som 

fremlægger fuldstændige ledelsesoplysninger på en korrekt og fair måde. Kommissionen mener ikke, 

at undersøgelsen er underlagt begrænsninger, der kan føre til en undervurdering af fejl. 
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8.22 Kommissionen mener, at restfejlfrekvensen er egnet til formålet og i høj grad repræsentativ. 

Sandsynligheden for at vælge en kontrakt, der er afsluttet i perioden, er nøjagtigt proportional med 

dens værdi.  

Formålet med restfejlfrekvensen er at give en repræsentativ fejlprocentfor hele generaldirektoratets 

population. Stratificering ville ikke føre til dette resultat.   

Budgetstøttetransaktioner udgjorde 45 transaktioner ud af i alt 375 transaktioner, der indgik i 

undersøgelsen af restfejlfrekvensen. Fejlprocenten er ikke en funktion af transaktionens værdi. 

Metoden til beretning af restfejlfrekvensen indebærer en projicering af fejlprocenten på den samlede 

fejlprocent, og projiceringen er uafhængig af transaktionens værdi. En fejlprocent i en transaktion 

med lav værdi har samme betydning som en fejl i en transaktion med høj værdi.  

Budgetstøttetransaktioner har været genstand for færre målte fejl sammenlignet med andre 

kontrakttyper i GD NEAR's (og INTPA's) undersøgelser af restfejlfrekvensen, men de pågældende 

fejl er blevet konstateret og indberettet. På grund af værdien af budgetstøttetransaktioner (normalt i 

tocifrede millionbeløb) kan sådanne fejl have en betydelig indvirkning på generaldirektoratets 

fejlprocent. 

Det ville derfor ikke være korrekt at udelukke over 25 % af generaldirektorats NEAR's population af 

afsluttede kontrakter fra undersøgelsen af restfejlfrekvensen, og dette kunne potentielt bidrage til at 

undervurdere fejlprocenten. 

8.23 Antallet af tilskud, der indgik i undersøgelsen af restfejlfrekvensen, blev øget som reaktion på en 

anbefaling fra Retten i dens årsberetning for 2017.  

Kommissionen er af den opfattelse, at denne supplerende stikprøve af tilskud var en passende og 

passende reaktion, der afspejler den høje risiko, der er forbundet med tilskud. 

Restfejlfrekvensen omfatter en supplerende stikprøve af tilskud, som har til formål at give 

Kommissionen bekræftende oplysninger, der supplerer de tilskudsrelaterede oplysninger fra 

hovedstikprøven. Dette giver grundlag for at afgøre, om der er behov for et forbehold med hensyn til 

tilskud. Den supplerende stikprøve af 96 stikprøveintervaller (som udgør 1/3 af hele populationen i 

undersøgelsen af restfejlfrekvensen) opfylder dette krav. Et højere konfidensniveau ville kræve en 

meget større stikprøve (yderligere 88 transaktioner med et konfidensniveau på 95 %). Dette ville ikke 

give noget væsentligt bidrag til det centrale mål, der forfølges med en supplerende stikprøve af 

tilskud, nemlig en bekræftelse af de vigtigste stikprøveresultater. Den nuværende tilgang er i 

overensstemmelse med de vigtigste prioriteter vedrørende kvalitetssikring og omkostningseffektivitet 

i forbindelse med kontrol. 

8.24 Kommissionen mener, at overdreven tiltro til andre revisorers kontrolarbejde bør undgås, 

og at der ikke har været en sådan overdreven tiltro i 2020-undersøgelsen af restfejlfrekvensen. Faktisk 

er det samlede niveau af tiltro faldet med 2 %-point fra 2019 til 2020. 

Der er kun fuld tiltro til det arbejde, der udføres af kvalificerede revisorer i henhold til den 

revisionsrammekontrakt, der er indgået med Kommissionen, eller til arbejde udført af Revisionsretten. 

Procentdelen af tilfælde med fuld tiltro faldt til 13 % i 2020. 

Der er to typer tiltro: delvis og fuld tiltro. Fuld tillid til en enkelt transaktion betyder, at der ikke er 

behov for nogen substanstest af transaktionen. Ikke desto mindre finder alle andre procedurer fortsat 

anvendelse (afstemning mellem beløb, der er clearet og udbetalt, opfølgnings-/indtægtsordren og 

udbud på første niveau, hvor det er relevant). De test, der udføres i tilfælde af delvis tiltro, er mere 

omfattende og omfatter substanstest, som skal nå et mindste dækningsniveau, med det formål at 

konstatere fejl, hvor det er muligt. 
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Hvis der ikke er tiltro til andre revisorers kontrolarbejde, når det anses for at være i orden, vil det 

betyde, at støttemodtageren underkastes to revisioner/kontroller af den samme transaktion. 

Kommissionens kontrolarbejde i sig selv vil i intet tilfælde være tilstrækkelig til at begrunde tiltro. 

Kommissionen gennemgår rapporterne fra dette forudgående kontrolarbejde og tager dem i 

betragtning som led i det overordnede kontrolmiljø, men den forlader sig ikke udelukkende på det 

pågældende kontrolarbejde. 

En reduceret stikprøvestørrelse har ingen betydning for tiltrosprocenten. Beregningen er antallet 

af sager/antal transaktioner. 

8.25 Kommissionen bemærker, at: 

- begrænsningen ikke er konkret opstillet for undersøgelsen af restfejlfrekvensen den stammer fra

en overordnet rammeaftale mellem FN-organisationerne og Kommissionen.

- Hvis kontrahenten ikke får adgang til den nødvendige dokumentation, er der tale om en fejl.

Ifølge finansforordningen kræves det, at enheder, der har fået til opgave at anvende EU-midler 

gennem indirekte forvaltning, udviser et niveau af økonomistyring og beskyttelse af EU's finansielle 

interesser, der svarer til Kommissionens. Dette kontrolleres ved at foretage en forudgående 

søjlevurdering af enheden. 

Hvad angår tiltro og internationale organisationer, viser oplysningerne, at kontrol fandt sted. Faktisk 

blev der udvalgt 43 transaktioner, hvor FAFA [Finansiel og administrativ rammeaftale] fandt 

anvendelse. Ud af disse viste kontrahenten fuld tiltro i 18 tilfælde, delvis i 6 tilfælde og viste ikke 

tiltro til andet kontrolarbejde i de resterende 19 tilfælde. I 17 tilfælde blev der konstateret en fejl.  

Når der vises fuld tiltro til tidligere kontrolarbejde, gennemgår kontrahenten resultaterne, og hvis 

fejlen ikke blev fundet af revisor og/eller ikke blev rettet med en passende begrundelse af EU-

delegationen, anses det for en teoretisk fejl, som ekstrapolerer de resultater, der er identificeret ved det 

tidligere kontrolarbejde, på den del af populationen, der ikke indgår i stikprøven. Når kontrahenten 

delvis har tiltro til det forudgående kontrolarbejde, udfører den pågældende den samme procedure 

som ovenfor, ud over at foretage substanstest. 

8.26 Kommissionen mener ikke, at skøn er en "væsentlig faktor, der forvrider restfejlfrekvensen". 

Som Kommissionen allerede oplyste i 2019, er skøn ekstremt sjældne: to i 2018, ingen i 2019 og kun 

ét delvist skøn i 2020. Tre ud af 1144 punkter i de tre undersøgelser af restfejlfrekvensen var således 

skøn. Det eneste (delvise) skøn, der blev indberettet i 2020, skyldtes en ulykke, der ødelagde en 

støttemodtagers arkiver. De dokumenter, som støttemodtageren fremkom med, underbyggede de 

faktiske forhold, som EU-delegationen også havde kendskab til.  

Beslutningen om at skønne, at der foreligger en fejl, er ikke blot baseret på, at dokumentation ikke er 

blevet forelagt (dette vil medføre en konstateret fejl). Der foretages kun et skøn, når de konkrete 

omstændigheder, der er beskrevet i vejledningen om restfejlfrekvensen, og som ikke giver vide 

skønsbeføjelser, er til stede og behørigt dokumenteret.  

En bemærkning om risikopræmien blev allerede taget op i årsberetningen for 2019 om EUF'er og 

Kommissionens svar. Risikopræmien blev vedtaget af både NEAR og INTPA for at forbedre 

grundlaget for skøn i metoden til beregning af restfejlfrekvensen.  

Risikopræmien på 5 % er en yderst forsigtig tilgang, der har til formål at sikre, at fejlprocenten 

ikke undervurderes. 

8.27 Der foreligger altid et vist niveau af udskiftninger i undersøgelserne af restfejlfrekvensen. 

Antallet af udskiftninger var højere i 2020-undersøgelsen af restfejlfrekvensen som følge af 
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inddragelsen af nye transaktioner. Metoden til beregning af restfejlfrekvensen blev fulgt forså vidt 

angår udskiftninger, og omstændighederne berettigede udskiftningerne. Kommissionen vil bestræbe 

sig på at begrænse udskiftningerne til et minimum i fremtiden. Kommissionen har ingen grund til at 

tro, at udskiftningerne havde nogen indvirkning på beregningen af fejlprocenten i forbindelse med 

2020-undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 

8.28 Kommissionen er parat til at se på indførelsen af ændringer i metoden til beregning af 

restfejlfrekvensen eller kommissoriet med henblik på at formalisere underretningen om mistanke 

om svig fra kontrahentens side til Kommissionen. I de få tilfælde af større uregelmæssigheder eller 

tilfælde af manglende regeloverholdelse, der kunne tyde på tilstedeværelsen af svig, indberettede 

kontrahenten disse til Kommissionen, som traf de nødvendige foranstaltninger, herunder underretning 

af OLAF, hvis det var berettiget.   

De regelmæssige møder (normalt ugentligt) mellem kontrahenten og Kommissionen gør det muligt 

for kontrahenten at rapportere om, hvordan kontrahentens kontrolarbejde skrider frem, og om 

eventuelle problemer i forbindelse med samarbejdet med modtagerne, herunder svig.  

Alle personer, der arbejder for kontrahenten, har pligt til at indberette mistanke om svig i forhold til 

forordningerne om hvidvask. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Anbefalinger 

8.31 med hensyn til den anbefaling, som Revisionsretten karakteriserer som ikke gennemført, anførte 

Kommissionen i sit svar på anbefalingen, at den sammen med kontrahenten for restfejlfrekvensen 

ville "undersøge mulighederne for stratificering af restfejlfrekvensen, samtidig med at den fortsat tog 

hensyn til behovet for at opretholde en sund og repræsentativ stikprøvekontrol samlet set". Som 

beskrevet nærmere i afsnit 8.22 er stikprøvemetoden udformet med henblik på at sikre, at resultaterne 

af undersøgelsen af restfejlfrekvensen kan betragtes som repræsentative for alle generaldirektorat 

NEAR's afsluttede kontrakter. Sandsynligheden for, at en kontrakt lukkes i den periode, der udvælges, 

er nøjagtigt proportional med dens værdi. En risikobaseret og stratificeret stikprøve ville reducere 

stikprøvens repræsentativitet. 

Anbefaling 8.1 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Kommissionen vil fortsat henlede partnerorganisationernes opmærksomhed på behovet for at forsyne 

Revisionsretten med de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sin 

opgave. Se også Kommissionens svar på punkt 8.14. 

Anbefaling 8.2 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Siden 2021 har forpligtelsen til at basere den delte omkostningsfordeling på faktiske og ikke 

budgetterede omkostninger været en del af den forudgående vurdering, som enhver organisation skal 

overholde, inden den certificeres som Kommissionens partner for humanitær bistand. 

Ud over denne forudgående vurdering udarbejder Kommissionen i øjeblikket en vejledning om 

støtteberettigelse i forbindelse med humanitær bistand. Endelig er de berettigelsen af delte 

omkostningers en del af Kommissionens efterfølgende kontrol og revision. 

Anbefaling 8.3 
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Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Kommissionen vil undersøge muligheden for at indføre en reference i metoden eller kommissoriet for 

restfejlfrekvensen med henblik på at formalisere underretningen af Kommissionen på et passende 

niveau om mistanker om risici for svig. 
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Bilag 1

SVAR PÅ REVISIONSRETTENS BEMÆRKNINGER: ÅRET 2020

REVISIONSRETTENS BEMÆRKNINGER
VEDRØRENDE EUROPA-PARLAMENTET

PARLAMENTETS SVAR

Bemærkninger om stikprøven af transaktioner

9.8. Vi opdagede fejl i to betalinger gennemført af Europa-Parlamentet. Den ene vedrørte en overbetaling for IT-tjenester, der skyldtes ukorrekt

anvendelse af kontraktvilkår. Den anden vedrørte ukorrekt udbetaling af dagpenge til et medlem af Europa-Parlamentet som følge af en fejl på en

deltagerliste. Vi konstaterede, at det nuværende kontrolsystem ikke forhindrede eller opdagede sådanne fejl, men Parlamentet arbejder i øjeblikket på

et nyt system for at forbedre det.

Parlamentet noterer sig Revisionsrettens bemærkninger og henviser med hensyn til spørgsmålet om dagpenge til svaret på anbefaling 1.

Konklusion og anbefalinger

Anbefaling 9.1 – Europa-Parlamentet

Parlamentet bør gennemføre de nødvendige ændringer for at sikre, at det kun udbetaler dagpenge til de medlemmer, der opfylder betingelserne herfor

(jf. punkt 9.8).
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Tidsramme: inden udgangen af 2022

Parlamentet accepterer denne anbefaling. I 2019 iværksatte Parlamentet et projekt, der ved hjælp af biometrisk teknologi skulle automatisere

registreringen af deltagelse i det centrale tilstedeværelsesregister og i plenarsalene. Denne teknologi skulle fjerne fejl og sikre, at kun de medlemmer,

som har ret til dagpenge, rent faktisk modtager dem. Projektet er på grund af covid-19-pandemien blevet forsinket. Parlamentets administration

underskrev efter mandat fra Præsidiet en kontrakt for dette projekt ved udgangen af 2020. Desuden er Parlamentets dataansvarlige i øjeblikket i færd

med at vurdere de henstillinger fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som blev modtaget i slutningen af marts 2021.

Bilag

Bilag 9.2 Opfølgning på tidligere anbefalinger

Anbefaling 2:

Ved den næste revision af bestemmelserne for modtagelse af besøgsgrupper styrker Europa-Parlamentet proceduren for indgivelse af

udgiftsanmeldelser ved at kræve, at grupper fremlægger bilag sammen med deres omkostningsanmeldelser.

Den Interne Revisionstjeneste udarbejdede sin endelige rapport om revisionen af bestemmelserne for besøgsgrupper i begyndelsen af 2021. Denne

rapport indeholder en handlingsplan, hvori der anmodes om, at et forslag til revision af bestemmelserne for besøgsgrupper forelægges for

generalsekretæren og vedtages af Præsidiet. Der tages nu skridt til at forberede en revision af bestemmelserne for besøgsgrupper. Revisionsrettens

anbefaling vil blive indarbejdet i forslaget til revision af bestemmelserne.
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2020 

"BIDRAG TIL ÅRSBERETNING FOR 2020 — KAPITEL 9 — ADMINISTRATION" 

INDLEDNING 

9.1 Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens overordnede konklusion om, at fejlforekomsten i 

udgifterne til "Administration" ikke var væsentlig. Kommissionen vil følge op på de spørgsmål, som 

Revisionsretten har peget på, hvor det er relevant.  Hvad angår familietillæg fra andre kilder, har 

Kommissionen styrket den gennemførte kontrol. Samtidig har den forbedret den anvendte platform og 

kommunikationen til agenterne. 

TRANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

9.9 For så vidt angår omkostningerne i forbindelse med softwarelicenser har Kommissionen 

forhandlet en aftale om et fast beløb med softwareleverandøren. Kommissionen har betalt det beløb, 

som blev forhandlet og aftalt med softwareleverandøren. 

KONKLUSION OG HENSTILLINGER 

9.17 Spørgsmålet om familietillæg er yderst komplekst og henhører ikke fuldt ud under 

Kommissionens kompetence: nationale familietillæg afhænger af stadig mere komplekse og varierede 

familieforhold, i nogle tilfælde også af lofter over familiens indkomst, og endda af børnenes særlige 

situation. 

Der er for nylig sket store organisatoriske ændringer i Belgien (som huser 80 % af det personale, der 

potentielt modtager nationale tilskud), hvorved kompetencen med hensyn til familieydelser er blevet 

overført fra forbundsstaten til lokalsamfundene og regionerne under hensyntagen til barnets bopæl, 

forskellige beløb afhængigt af børnenes fødselsdato osv. For at modvirke disse ændringer har 

Kommissionen styrket den gennemførte kontrol. Samtidig har den forbedret den anvendte platform og 

kommunikationen til agenterne. 

Henstilling 9.2 — Kommissionen 

Kommissionen accepterer henstillingen og har allerede truffet de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på at tilskynde agenterne til at opfylde deres forpligtelser ved:   

 at forbedre Kommissionens IT-værktøj SYSPER til indkodning af erklæringer

 systematisk at informere de ansatte om deres forpligtelse til at ajourføre deres

personoplysninger enten under udvekslingen med kontoret med ansvar for betaling af

individuelle rettigheder (PMO) i forbindelse med familietillæg eller ved hjælp af

nyhedsbreve, der regelmæssigt sendes til alle ansatte.

Kommissionen har også styrket det relevante team med ansvar for ydelser fra andre kilder for bl.a. at 

foretage regelmæssig kontrol på grundlag af lister fra interne databaser med henblik på at fokusere 

på/identificere alle de sager, der ikke er ajourførte, eller hvor de forventede erklæringer endnu ikke er 

afgivet. 
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Indledning 
01 Denne årsberetning præsenterer vores revisionsresultater vedrørende 8., 9., 10. 
og 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF). Tekstboks 1 giver en oversigt over 
aktiviteterne og udgifterne på dette område i 2020. 

Tekstboks 1 

De europæiske udviklingsfonde - finansiel oversigt 2020 

  

6 

353 

3 038 

7 

1 173 

28 

0 1 000 2 000 3 000 4 000

9.

10.

11.

(millioner euro)

EUF

De europæiske udviklingsfondes (EUF'ers) betalinger fordelt på budgetposter 
og typer

BudgetstøtteProjekter

Administration

311



(*) I overensstemmelse med den harmoniserede definition af underliggende transaktioner (for 
nærmere oplysninger jf. bilag 1.1, punkt 11, til Revisionsrettens 2020-årsberetning om 
gennemførelsen af budgettet). 

Kilde: Det konsoliderede 2020-regnskab for 8., 9., 10. og 11. EUF. 

Kort beskrivelse af de europæiske udviklingsfonde 

02 EUF'erne, som blev indført i 1959, var de vigtigste af de instrumenter, Den
Europæiske Union (EU) anvendte til levering af bistand til udviklingssamarbejde med 
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) og de oversøiske lande og 
territorier (OLT) indtil udgangen af 2020. Den partnerskabsaftale, der blev 
underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000 for en periode på 20 år ("Cotonouaftalen"), 
var rammen for EU's forbindelser med AVS-staterne og OLT1. Aftalens primære mål var 
at mindske og på sigt udrydde fattigdommen. Med hensyn til den flerårige finansielle 
ramme (FFR) for 2021-2027 indgår bistand til udviklingssamarbejde med staterne i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet i instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde (NDICI/et globalt Europa), og bistand til 
udviklingssamarbejde med OLT indgår i OLT-associeringsafgørelsen. Den 8., 9., 10. og 

1 Anvendelsesperioden for bestemmelserne i Cotonouaftalen blev forlænget indtil den 
30. november 2021.

Mellemligg…Mellemliggende/endelige betalinger 1 640

Forfinansieringsbetalinger⁽*⁾ 2 165

Trustfondbidrag
800

Afregning af forfinansiering⁽*⁾ 1 927

Trustfondbetalinger
414

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Revisions-
population

3 981

Betalinger
4 605

(millioner euro)

EUF-betalinger og revisionspopulation
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11. EUF vil dog ikke blive integreret i EU's almindelige budget og vil fortsat blive 
gennemført særskilt og være underlagt særskilt rapportering frem til deres afslutning. 

03 EUF'erne er specielle, fordi: 

a) medlemsstaternes bidrag er baseret på kvoter eller "fordelingsnøgler", som 
fastsættes af de nationale regeringer i Rådet for Den Europæiske Union 

b) de forvaltes af Kommissionen uden for EU's almindelige budget og af Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) 

c) Europa-Parlamentet på grund af EUF'ernes mellemstatslige karakter spiller en 
mindre rolle i forbindelse med deres funktion end i forbindelse med de 
udviklingssamarbejdsinstrumenter, der finansieres af EU's almindelige budget. 
Navnlig er det ikke involveret i tilvejebringelsen og tildelingen af EUF-midler. Men 
det er Europa-Parlamentet, der er dechargemyndighed, undtagen for 
investeringsfaciliteten, som forvaltes af EIB og derfor ikke er omfattet af vores 
revision2 3 

d) princippet om etårighed ikke gælder for EUF'erne: EUF-aftalerne indgås normalt 
for en forpligtelsesperiode på fem til syv år, og der kan afholdes betalinger over 
en meget længere periode. 

                                                      
2 Jf. artikel 43, 48-50 og 58 i Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om 

finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17). 

3 I 2012 blev reglerne for Revisionsrettens revision af disse transaktioner (jf. artikel 134 i 
Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 om finansforordningen for den 
10. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1)) fastsat i en trepartsaftale 
mellem EIB, Kommissionen og Revisionsretten. 
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04 EUF'erne forvaltes næsten udelukkende4 af Kommissionens Generaldirektorat for
Internationale Partnerskaber (GD INTPA), det tidligere Generaldirektorat for 
Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO)5. 

05 De udgifter, denne beretning omhandler, afholdes af 79 lande under en bred vifte
af bistandsordninger såsom kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, 
vareindkøb og tjenesteydelser, tilskud, budgetstøtte, delegations- og bidragsaftaler og 
programoverslag (jf. bilag II). 

4 Med undtagelse af de 1,44 % af EUF's udgifter i 2020, som forvaltes af Generaldirektoratet 
for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (GD ECHO). 

5 GD DEVCO blev til GD INTPA i januar 2021. 
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Kapitel I - Den finansielle 
gennemførelse af 8., 9., 10. og 11. EUF 
06 Budgettet for 8. EUF (1995-2000) var på 12,8 milliarder euro, budgettet for 9. EUF
(2000-2007) på 13,8 milliarder euro og budgettet for 10. EUF (2008-2013) på 
22,7 milliarder euro. 

07 Den interne aftale om oprettelse af 11. EUF6 (2015-2020) trådte i kraft den
1. marts 2015. Mellem 2013 og 2015 blev der indgået forpligtelser via en
overgangsfacilitet for at sikre kontinuitet indtil ratificeringen af 11. EUF. Den 11. EUF
råder over 30,5 milliarder euro, heraf 29,1 milliard til AVS-staterne, 364,5 millioner til
OLT og 1,1 milliard til administrative omkostninger.

08 Tekstboks 2 viser anvendelsen af EUF-midler både i 2020 og kumulativt for 8., 9., 
10. og 11. EUF.

6 EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1. 
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Tekstboks 2 

Anvendelsen af EUF-midler pr. 31. december 2020* 
(millioner euro) 

Situationen ved udgangen 
af 2019 Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2020 (nettobeløb)6 Situationen ved udgangen af 2020 

Samlet 
beløb 

Udnyttelses-
grad2 8. EUF3 9. EUF3 10. EUF 11. EUF3 Samlet 

beløb 8. EUF 9. EUF 10. EUF 11. EUF Samlet 
beløb 

Udnyttelses-
grad2 

A - MIDLER1 76 764 -2 -69 -368 123 -316 10 376 15 279 21 061 29 731 76 447 

B - UDNYTTELSE 
1. Samlede forpligtelser4 73 309 95,5 % 0 -68 -110 2 798 2 620 10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Specifikke forpligtelser5 67 683 88,2 % 0 -48 256 3 413 3 621 10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Betalinger 57 414 74,8 % 0 6 360 4 239 4 605 10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 % 

C - Uindfriede forpligtelser (B1-B3) 15 896 20,7 % 0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 % 

D - Disponibelt beløb (A-B1)7 3 454 4,5 % 1 12 83 422 518 0,7 % 

* Afrundede tal
1 Inklusive den oprindelige tildeling til 8., 9., 10. og 11. EUF, medfinansiering, renter, diverse midler og overførsler fra tidligere EUF'er.
2 Som % af midlerne.
3 Negative beløb svarer til frigjorte midler.
4 Samlede forpligtelser vedrører finansieringsafgørelser.
5 Specifikke forpligtelser vedrører individuelle kontrakter.
6 Nettoforpligtelser efter frigørelse. Nettobetalinger efter inddrivelse.
7 I det disponible beløb indgår "reserven, der ikke kan trækkes på" (kan ikke anvendes uden enstemmighed i Rådet).

Kilde: Revisionsretten på grundlag af det konsoliderede 2020-regnskab for 8., 9., 10. og 11. EUF. Tallene dækker ikke den del af EUF, der forvaltes af EIB. 
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09 Hvert år fastsætter GD INTPA nøgleresultatindikatorer for forsvarlig økonomisk
forvaltning og effektiv ressourceanvendelse. Disse indikatorer viser, at GD INTPA i 2020 
- trods vanskelighederne på grund af covid-19-krisen - nåede sine mål om at nedbringe
gammel forfinansiering og gamle uindfriede forpligtelser med 35 % og holde antallet af
udløbne kontrakter under 15 %. Dette skyldtes en forbedring af procedurerne i de
senere år (jf. tekstboks 3). Begge mål var overordnede mål for hele GD INTPA's
ansvarsområde og specifikke mål for EUF'erne.

Tekstboks 3 

Nøgleresultatindikatorer vedrørende nedbringelse af gammel 
forfinansiering, gamle uindfriede forpligtelser og antallet af udløbne 
kontrakter 

I 2020 besluttede GD INTPA at fastsætte et nyt mål (en forhøjelse fra 25 % til 35 %) 
for nøgleresultatindikatorer vedrørende nedbringelse af gammel forfinansiering 
og gamle uindfriede forpligtelser. Det overopfyldte disse mål for begge indikatorer 
i 2020: Gammel forfinansiering blev mere end halveret, både for EUF (56 %) og 
hele ansvarsområdet (55 %). Gamle uindfriede forpligtelser blev reduceret med 
40 % for EUF og 41 % for hele GD INTPA's ansvarsområde. 

GD INTPA opfyldte også sit overordnede mål om ikke at have mere end 15 % 
udløbne kontrakter åbne i systemet for EUF (14 %) og på hele dets ansvarsområde 
(11 %). Nøgleresultatindikatoren er konstant blevet bedre for EUF siden 2017 
(19 % i 2017, 17 % i 2018 og 15 % i 2019) som følge af nye procedurer indført i 
2017. 
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Kapitel II - Revisionsrettens 
revisionserklæring om EUF'erne 

Revisionsrettens revisionserklæring om 8., 9., 10. og 11. EUF til 
Europa-Parlamentet og Rådet - den uafhængige revisors 
beretning 

Erklæring 

I.Vi har:

a) revideret årsregnskabet for 8., 9., 10. og 11. EUF, som omfatter balancen,
resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på
nettoaktiver og beretningen om den finansielle gennemførelse i det
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, og

b) undersøgt lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende
transaktioner, hvor Kommissionen har ansvaret for den økonomiske
forvaltning7.

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

II.Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for 8., 9., 10. og 11. EUF for det
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et
retvisende billede af deres finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme og af bevægelserne i deres
nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med EUF-
finansforordningen og med regnskabsreglerne, der er baseret på de internationalt
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

7 I overensstemmelse med artikel 43, 48-50 og 58 i finansforordningen for 11. EUF dækker 
denne revisionserklæring ikke den del af EUF's midler, som EIB forvalter. 
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Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger 
til grund for regnskaberne 

Indtægter 

Erklæring om indtægternes lovlighed og formelle rigtighed  

III.Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

Udgifter 

Afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle rigtighed 

IV.På grund af væsentligheden af de forhold, der er beskrevet i afsnittet 
"Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed", er det vores opfattelse, at de udgifter, der er godkendt i regnskabet for 
det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, er væsentlig 
fejlbehæftede. 

Grundlag for erklæringen 

V.Vi har udført vores revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale 
Standarder om Revision (ISA'erne) og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI'erne). Vores ansvar i henhold 
til disse standarder og regler er beskrevet nærmere i denne beretnings afsnit om 
"Revisors ansvar". Vi har også opfyldt uafhængighedskravene og vores etiske 
forpligtelser i henhold til International Ethics Standards Board for Accountants' 
etiske kodeks for revisorer. Vi mener, at det indhentede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionserklæring. 

Grundlag for en afkræftende erklæring om udgifternes lovlighed og formelle 
rigtighed 

VI.De udgifter, der er registreret i 2020 under 8., 9., 10. og 11. EUF, er væsentlig 
fejlbehæftede. Den anslåede fejlforekomst i de udgifter, der er godkendt i 
regnskabet, er 3,8 %. 
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Centrale forhold ved revisionen 

VII.Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige
vurdering var mest betydelige ved vores revision af regnskabet for den aktuelle
periode. Disse forhold blev behandlet som led i revisionen af regnskabet som
helhed og ved udformningen af vores erklæring derom, men vi afgiver ikke nogen
særskilt erklæring om disse forhold.

Skyldige omkostninger 

VIII.Vi vurderede de skyldige omkostninger opført i regnskabet, hvis beregning i
høj grad hviler på et skøn. Ved udgangen af 2020 anslog Kommissionen, at de
støtteberettigede udgifter, som modtagerne havde afholdt, men endnu ikke
anmeldt, beløb sig til 5 452 millioner euro (ved udgangen af 2019:
5 074 millioner euro).

IX.Vi gennemgik beregningen af overslagene og reviderede en stikprøve på
30 individuelle kontrakter for at vurdere risikoen for, at periodiseringen ikke var
retvisende. På grundlag af det udførte arbejde konkluderer vi, at beløbet for
skyldige omkostninger i det endelige regnskab var korrekt.

Den potentielle indvirkning på EUF's 2020-regnskab af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske Union 

X.Den 1. februar 2020 ophørte Det Forenede Kongerige med at være en EU-
medlemsstat. Efter indgåelsen af aftalen om Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen) mellem de to parter
forpligtede Det Forenede Kongerige sig til at forblive part i EUF indtil ophøret af
11. EUF og alle tidligere uafsluttede EUF'er. Det Forenede Kongerige vil påtage sig
de samme forpligtelser som medlemsstaterne ifølge den interne aftale, som
11. EUF blev oprettet under, samt de forpligtelser, der opstår fra tidligere EUF'er
frem til deres afslutning.

XI.Udtrædelsesaftalen fastsætter endvidere, at hvor der ikke er indgået
forpligtelser for beløb fra projekter under 10. EUF eller fra tidligere EUF'er, eller
hvor beløb er blevet frigjort på datoen for aftalens ikrafttrædelse, vil Det Forenede
Kongeriges andel af disse beløb ikke blive genanvendt. Det samme gælder Det
Forenede Kongeriges andel af midler, som der ikke er indgået forpligtelser for,
eller som er frigjort under 11. EUF, efter den 31. december 2020.
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XII.Derfor er der ikke nogen finansiel effekt at rapportere for EUF's 2020-
regnskab. Vi konkluderer, at EUF-regnskabet pr. 31. december 2020 afspejler
udtrædelsesprocessen korrekt pr. denne dato.

Ledelsens ansvar 

XIII.Ifølge artikel 310-325 i TEUF og 11. EUF's finansforordning har ledelsen
ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab for EUF'erne med
udgangspunkt i de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i
den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de
underliggende transaktioner. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse
og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Kommissionen har det endelige ansvar for lovligheden og den formelle
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for EUF-regnskabet.

XIV.Ved udarbejdelsen af EUF-regnskabet er Kommissionen ansvarlig for at
vurdere EUF'ernes evne til at fortsætte driften samt oplyse om alle relevante
forhold og anvende regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre den har til
hensigt at likvidere enheden eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

XV.Kommissionen er ansvarlig for at overvåge EUF'ernes regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revisionen af EUF-regnskabet og de underliggende 
transaktioner 

XVI.Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om EUF-regnskabet er uden
væsentlig fejlinformation, og om de underliggende transaktioner er lovlige og
formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til
Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid
ikke en garanti for, at en revision nødvendigvis har opdaget samtlige væsentlige
fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Disse kan skyldes
besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker økonomiske beslutninger, der
træffes på grundlag af EUF-regnskabet.

XVII.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA'erne og
ISSAI'erne, udøver vi professionel dømmekraft og udviser professionel skepsis
under hele revisionen. Vi gør endvidere følgende:
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o Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i EUF-
regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke
opfylder kravene i EUF's retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser
eller fejl. Vi udformer og gennemfører revisionshandlinger, der tager højde
for disse risici, og indhenter revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores erklæring. Forekomster af væsentlige fejlinformationer
eller regelbrud som følge af besvigelser er mere vanskelige at opdage end
dem, der skyldes fejl, da besvigelser kan involvere hemmelige aftaler,
forfalskede dokumenter, forsætlige udeladelser, vildledende oplysninger eller
tilsidesættelse af intern kontrol. Risikoen for, at sådanne forekomster ikke
opdages, er derfor større.

o Vi opnår en forståelse af den interne kontrol, der er relevant for revisionen,
med henblik på at udforme passende revisionshandlinger, men ikke med det
formål at afgive en erklæring om den interne kontrols effektivitet.

o Vi vurderer, om de regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er
hensigtsmæssige, og om dens regnskabsmæssige skøn og oplysningerne i
forbindelse hermed er rimelige.

o Vi konkluderer, om ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, og, på grundlag af det indhentede revisionsbevis, om der er
væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller forhold, der kan så
væsentlig tvivl om EUF'ernes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer,
at der eksisterer en sådan væsentlig usikkerhed, skal vi i vores beretning gøre
opmærksom på de tilknyttede oplysninger i EUF-regnskabet eller, hvis disse
oplysninger er utilstrækkelige, afgive en erklæring med forbehold. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, vi havde indhentet frem til
datoen for vores beretning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
imidlertid bevirke, at enheden må ophøre med at fortsætte driften.

o Vi vurderer årsregnskabets samlede præsentation, struktur og indhold,
herunder samtlige oplysninger, og vurderer, om årsregnskabet giver et
retvisende billede af de underliggende transaktioner og begivenheder.

XVIII.Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang og
tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder resultater
vedrørende betydelige mangler i intern kontrol.

XIX.Med hensyn til indtægter undersøger vi alle bidrag fra medlemsstaterne og
en stikprøve af andre typer indtægtstransaktioner.
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XX.For så vidt angår udgifter undersøger vi betalingstransaktionerne, når 
udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle 
kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages (undtagen forskud). 
Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren har forelagt dokumentation for, 
at midlerne er blevet anvendt korrekt, og institutionen eller organet har godkendt 
denne dokumentation ved at afregne forskuddet, hvilket eventuelt først sker et 
senere år. 

XXI.Blandt de forhold, vi har drøftet med Kommissionen, fastlægger vi de 
forhold, der var mest betydelige ved revisionen af EUF-regnskabet for den aktuelle 
periode og derfor er de centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i 
vores beretning, medmindre lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning, eller vi 
i yderst sjældne tilfælde fastlægger, at et forhold ikke skal kommunikeres i vores 
beretning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne 
forventes at veje tungere end den offentlige interesses fordele. 

8. juli 2021 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Formand 

 

Den Europæiske Revisionsret 

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

Revisionens omfang og revisionsmetoden 

10 Vores revisionstilgang og -metoder, som også finder anvendelse på revisionen af 
EUF, beskrives i bilag 1.1 i årsberetningen om gennemførelsen af budgettet i 2020. 
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11 Vores bemærkninger om EUF-regnskabernes rigtighed er baseret på 
årsregnskabet8 for 8., 9., 10. og 11. EUF, som Kommissionen har godkendt9, og på 
regnskabsførerens forvaltningserklæring, som begge blev modtaget den 30. juni 2021. 
Vi kontrollerede beløbene og oplysningerne og vurderede de anvendte 
regnskabsprincipper såvel som væsentlige skøn foretaget af Kommissionen og den 
samlede præsentation af regnskabet. 

12 Med henblik på at revidere transaktionernes formelle rigtighed undersøgte vi en 
stikprøve på 140 transaktioner, som var repræsentativ for hele spektret af udgifter 
inden for EUF. Dette omfattede 21 transaktioner vedrørende Nødtrustfonden for 
Afrika, 102 transaktioner godkendt af 21 EU-delegationer10 og 17 betalinger godkendt 
af Kommissionen centralt11. Den samlede stikprøvestørrelse på 140 transaktioner var i 
overensstemmelse med vores sikkerhedsmodel. Når vi konstaterede fejl i 
transaktionerne, analyserede vi de underliggende årsager med henblik på at 
identificere potentielle svagheder. 

13 Vi undersøgte også følgende i 2020: 

a) alle bidrag fra medlemsstaterne og en stikprøve af andre typer 
indtægtstransaktioner såsom andre landes medfinansieringsbidrag 

b) visse systemer, som blev anvendt af GD INTPA og EU-delegationerne, herunder til: 
i) forudgående kontroller udført af ansatte i Kommissionen, eksterne revisorer 
(under kontrakt med Kommissionen eller støttemodtagerne) eller tilsynsførende, 
før der blev afholdt betaling, og ii) overvågning og tilsyn, navnlig opfølgningen af 
eksterne revisioner og undersøgelsen af restfejlfrekvensen12 

                                                      
8 Jf. artikel 39 i forordning (EU) 2018/1877. 

9 I overensstemmelse med EUF's finansforordning, jf. artikel 38 i forordning (EU) 2018/1877. 

10 Den Afrikanske Union, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kap Verde, Den Centralafrikanske 
Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Timor-Leste, Ghana, Guyana, 
Elfenbenskysten, Jamaica, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tanzania og 
Zimbabwe. 

11 GD INTPA: 138 betalinger; GD ECHO: to betalinger til humanitær bistand. 

12 Hvert år får GD INTPA ved en kontrahent udført en undersøgelse af restfejlfrekvensen med 
henblik på at anslå omfanget af de fejl på dets ansvarsområde, som alle forvaltningens 
kontroller til forebyggelse, afsløring og korrektion af fejl ikke har kunnet forhindre. 

324

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1877&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1877&from=DA


 

c) pålideligheden af oplysningerne om formel rigtighed i den årlige aktivitetsrapport 
fra GD INTPA, sammenhængen i metoden til beregning af risikobeløb, fremtidige 
korrektioner og inddrivelser og angivelsen af dem i Kommissionens årlige 
forvaltnings- og effektivitetsrapport 

d) opfølgningen af vores tidligere anbefalinger. 

14 Som anført i punkt 04 gennemfører GD INTPA de fleste af de instrumenter for 
ekstern bistand, der finansieres over det almindelige EU-budget og EUF'erne. Vores 
bemærkninger om systemerne og præsentationen af oplysningerne i den årlige 
aktivitetsrapport vedrører hele GD INTPA's ansvarsområde. 

15 På grund af covid-19-pandemien var det ikke muligt at foretage besøg på stedet 
hos EU-delegationerne13. Dette forhindrede os i at foretage visse revisionshandlinger, 
navnlig efterprøvelse af kontraktens udførelse i forbindelse med udvalgte 
transaktioner, og begrænsede derfor vores revisionsarbejde. Vi var nødt til at tilpasse 
vores tilgang, foretage skrivebordsgennemgange af transaktioner og projekter og 
samarbejde med vores reviderede enheder på afstand. 

Regnskabernes rigtighed 

16 Vores revision viste, at regnskabet var uden væsentlig fejlinformation. 

Transaktionernes formelle rigtighed 
Indtægter 

17 Indtægtstransaktionerne var ikke væsentlig fejlbehæftede. 

                                                      
Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en revision. Den 
foretages efter GD INTPA's egen metode og håndbog. 

13 Alle ni revisionsbesøg (Mali, Jamaica, Ghana, Sudan, Guyana, Djibouti, Timor-Leste, 
Den Afrikanske Union og Zimbabwe) blev erstattet af skrivebordsgennemgange. 
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Udgifter 

18 Resultaterne af testen af transaktioner er sammenfattet i bilag I. Af de 
140 transaktioner, vi undersøgte, var 36 (25,7 %) behæftet med fejl. På grundlag af de 
31 fejl, vi har kvantificeret, anslår vi fejlforekomsten til 3,8 %14. 

19 Tekstboks 4 indeholder en oversigt over den anslåede fejlforekomst i 2020 
fordelt på fejltyper. 

Tekstboks 4 

Den anslåede fejlforekomst fordelt på fejltyper 

  
Kilde: Revisionsretten. 

20 Tekstboks 5 giver eksempler på de fejl, vi kvantificerede, ligeledes fordelt på 
fejltyper. 

                                                      
14 Vi baserer vores beregning af fejlforekomsten på en repræsentativ stikprøve. Det anførte 

tal er det bedste skøn. Vi har 95 % sikkerhed for, at den anslåede fejlforekomst i 
populationen ligger mellem 1,8 % og 5,8 % (henholdsvis den nedre og den øvre fejlgrænse). 

38,3 %

38,2 %

18,1 %

3,2 %

2,2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Manglende væsentlig dokumentation

Ikkestøtteberettigede udgifter

Udgifter, der ikke var afholdt

Andre fejltyper

Alvorligt brud på reglerne for
offentlige udbud

326



 

Tekstboks 5 

Ikke afholdte udgifter: anmeldte udgifter, der var sat for højt 

Kommissionen godkendte en bygge- og anlægskontrakt med et privat selskab om 
etablering af et kunstvandingsnet i Mali. Den samlede kontraktværdi var på 
15,6 millioner euro, hvoraf EU bidrog med 100 %. De mellemliggende betalinger 
under kontrakten skulle have været baseret på faktiske målinger rapporteret af 
kontrahenten og kontrolleret af den tilsynsførende for kontrakten. Vi 
sammenholdt en måling, som kontrahenten havde rapporteret, med en post på 
fakturaen fra oktober 2019: bortskaffelse af udgravet materiale til et samlet 
rapporteret beløb på 288 729 euro. De faktiske målinger, der blev kontrolleret af 
den tilsynsførende for kontrakten, viste, at det beløb, der var anmeldt for denne 
post, var sat for højt med 32 304 euro (11 %). Dette skyldtes en skrivefejl i 
rapporteringen ved den tilsynsførende for kontrakten. 

Udgifter afholdt uden for den støtteberettigede periode 

Kommissionen indgik en tilskudsaftale med en international organisation om at 
finansiere gennemførelsen af overvågningsmekanismen for våbenhvilen og 
midlertidige sikkerhedsforanstaltninger i Sydsudan. De samlede omkostninger til 
aktionen blev anslået til 9,2 millioner euro, hvoraf EU bidrog med 100 %. 

Vi undersøgte præmien for forsikring af ansatte og bemærkede, at den var blevet 
forlænget med et helt år (1. maj 2017 til 30. april 2018), selv om projektet sluttede 
den 31. januar 2018. 

Kommissionen anså det fulde forsikringspræmiebeløb (221 340 euro) for 
støtteberettiget, selv om 25 % af beløbet (svarende til tre måneder eller 
49 069,52 euro) lå uden for projektgennemførelsesperioden og derfor ikke var 
støtteberettiget. 

Brud på udbudsreglerne - manglende gennemsigtighed i et offentligt 
udbud 

Kommissionen indgik en bygge- og anlægskontrakt med henblik på at styrke 
fødevaresikkerheden i en region i Cameroun. Modtageren af projektet gav en del 
af arbejdet i underentreprise til en ikkestatslig organisation (NGO), som via et 
offentligt udbud tildelte kontrakten til en værdi af 5 131,66 euro til en tredjepart 
på grundlag af kriteriet om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Revisorerne 
konstaterede, at de evalueringskriterier, der blev anvendt ved tildelingen, adskilte 
sig fra dem, der var offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen. Tilbuddet var derfor 
ikke støtteberettiget. 
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Der blev i forbindelse med et projekt afholdt ikkestøtteberettigede 
omkostninger 

Kommissionen indgik en bidragsaftale med en international organisation om 
fremme af tiltag for at udrydde vold mod kvinder og piger og skadelig praksis på 
verdensplan. 

Vi gennemgik de udgifter, der var afholdt af den internationale organisation, og 
kunne bekræfte, at den havde anmeldt et udgiftsbeløb på 70,1 million euro, som 
var blevet godkendt af Kommissionen. Vores kontroller afslørede, at de faktiske 
udgifter for perioden havde udgjort 37,0 millioner euro. Forskellen, 
dvs. 33,1 million euro, var midler, som den internationale organisation havde 
indgået forpligtelser for, men endnu ikke brugt. Dette beløb var derfor ikke 
støtteberettiget. 

21 I år begik Kommissionen og dens gennemførelsespartnere flere fejl i 
transaktioner med relation til tilskud og bidrags- og delegationsaftaler med 
internationale organisationer end i forbindelse med andre former for støtte (såsom 
dem, der vedrører kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og 
tjenesteydelser). 27 (40,3 %) af de 67 reviderede transaktioner af denne type var 
behæftet med kvantificerbare fejl, som tegnede sig for 94,2 % af den anslåede 
fejlforekomst. 

22 For så vidt angår fem af de kvantificerbare fejl og tre af de ikkekvantificerbare fejl 
havde Kommissionen tilstrækkelige oplysninger til at forebygge eller opdage og 
korrigere fejlene, før den godkendte udgifterne. Hvis Kommissionen havde anvendt 
alle de oplysninger, den havde til rådighed, korrekt, ville den anslåede fejlforekomst 
have været 1,19 procentpoint lavere. Vi fandt yderligere fem transaktioner med fejl, 
som de eksterne revisorer og de tilsynsførende burde have opdaget. Disse fejl bidrog 
til den anslåede fejlforekomst med 0,1 procentpoint. 

23 Tre transaktioner med en kvantificerbar fejl15 havde endvidere været genstand 
for revision eller udgiftskontrol. GD INTPA's kontrolsystem er baseret på forudgående 
kontrol16. Oplysningerne i revisions-/kontrolrapporterne om det faktisk udførte 

                                                      
15 Disse fejl bidrog med 0,24 procentpoint til den anslåede fejlforekomst. 

16 Det overordnede kontrolsystem består af forudgående og efterfølgende kontrol. 
Forudgående kontrol vurderer udgiftens støtteberettigelse, inden der indgås aftale, og 
inden udgiften godkendes, mens efterfølgende kontrol udføres, efter at udgiften er 
godkendt. En ekstern revision kan for eksempel udføres enten forudgående (før en betaling 
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arbejde gjorde det ikke muligt for os at vurdere, om fejlene kunne være opdaget og 
korrigeret under disse forudgående kontroller17. 

24 Frekvensen af konstaterede fejl - herunder også en del fejl i endelige 
betalingsanmodninger, som havde været genstand for forudgående ekstern revision og 
udgiftskontrol - tyder som i de foregående år på, at der er svagheder i denne kontrol. 

25 På tre områder var der ingen fejl i de transaktioner, vi undersøgte. Det var 
områderne budgetstøtte (ni transaktioner), administrationsudgifter (tre transaktioner) 
og transaktioner, hvor den såkaldte "teoretiske tilgang" var blevet anvendt i 
forbindelse med multidonorprojekter, der gennemføres af internationale 
organisationer (13 transaktioner). Punkt 8.9-8.12 i kapitel 8 i Revisionsrettens 
årsberetning for 2020 om gennemførelsen af budgettet giver flere oplysninger om 
budgetstøtte og den teoretiske tilgang. 

26 Nogle internationale organisationer18 gav kun begrænset adgang til dokumenter, 
f.eks. i skrivebeskyttet format, hvorfor vi ikke kunne tage kopier af de reviderede 
dokumenter. Endvidere satte én international organisation spørgsmålstegn ved vores 
mandat. Disse forhold hæmmede planlægningen og udførelsen af vores revision og 
førte til uforholdsmæssigt store forsinkelser i revisionsholdets modtagelse af den 
ønskede dokumentation og i dets revisionsarbejde. I et yderligere tilfælde tog det en 
international organisation mere end ni måneder at levere den ønskede 
dokumentation. Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde19 fastlægger 
Revisionsrettens ret til at modtage alle dokumenter eller oplysninger, der er 

                                                      
accepteres) eller efterfølgende (når et projekt er afsluttet). Begge typer kan betyde 
inddrivelse af midler udbetalt til støttemodtageren. Ved forudgående kontrol vedrører 
sådanne inddrivelser tidligere udbetalt forfinansiering. 

17 Rapporterne dækker ikke 100 % af de indberettede udgifter. De er heller ikke tilstrækkeligt 
detaljerede til at kunne bekræfte, om de poster, hvor vi konstaterede fejl, havde været en 
del af deres stikprøve. 

18 De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO), 
Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) og FN's Børnefond (UNICEF). 

19 Revisionsrettens ret til adgang til dokumentation er fastlagt i artikel 287 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde: "[Enhver] fysisk eller juridisk person, der modtager 
betalinger fra budgettet […] afgiver på Revisionsrettens begæring alle dokumenter eller 
oplysninger, der er nødvendige til gennemførelse af Revisionsrettens opgaver." 
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nødvendige til gennemførelse af dens opgaver. Vi fremsatte tidligere tilsvarende 
bemærkninger i vores årsberetning for 201820 og i udtalelse nr. 10/201821. 

Den årlige aktivitetsrapport og andre forvaltningsordninger 

27 I hver eneste årlige aktivitetsrapport mellem 2012 og 2018 fremsatte GD INTPA
forbehold med hensyn til de underliggende transaktioners formelle rigtighed. I 2019 
vedtog GD INTPA en handlingsplan med henblik på at afhjælpe svagheder i 
anvendelsen af sit kontrolsystem. 

28 Sidste år berettede vi om de tilfredsstillende fremskridt, der var gjort med at
gennemføre handlingsplanen for 2018. Af 13 aktioner var syv blevet gennemført, én 
var delvist gennemført, to var under gennemførelse, to var blevet annulleret, og én var 
ikke blevet gennemført, men i stedet lagt sammen med en anden aktion. 

29 I sin handlingsplan for 2019 tilpassede GD INTPA antallet af aktioner til ni. Otte af
disse aktioner blev fremført fra tidligere år, og der var en ny aktion, der havde til 
formål at forbedre metoden og håndbogen vedrørende GD INTPA's undersøgelse af 
restfejlfrekvensen. I april 2021 var syv aktioner afsluttet og to under gennemførelse. 

30 I sin handlingsplan for 2020 tilpassede GD INTPA også antallet af aktioner, denne
gang til syv. Fem af disse aktioner blev fremført fra tidligere år, og to nye aktioner blev 
indført, den ene om reduktion i antallet af godkendelser af for store beløb i forbindelse 
med forfinansiering og den anden om gennemførelse af en evaluering af anvendelsen 
af det nye mandat for udgiftskontrol. Nogle aktioner var betydeligt påvirket af tekniske 
problemer med IT-systemer; et eksempel er forenklingen af kontraktvilkår vedrørende 
tilskud. Andre aktioner, f.eks. aktionen vedrørende fortsat bevidstgørelse om hyppigt 
forekommende fejl, blev påvirket af covid-19-pandemien. I april 2021 var tre aktioner 
afsluttet og fire under gennemførelse (jf. bilag III). 

20 Jf. punkt 19 i vores 2018-årsberetning om EUF'erne. 

21 Udtalelse nr. 10/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde, punkt 18. 
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2020-undersøgelsen af restfejlfrekvensen 

31 I 2020 fik GD INTPA udført sin niende undersøgelse af restfejlfrekvensen af en
ekstern kontrahent. Formålet med denne undersøgelse er at anslå omfanget af fejl, 
der er sluppet igennem alle GD INTPA's forvaltningskontroller til forebyggelse, 
afsløring og korrektion af sådanne fejl på hele GD'ets ansvarsområde med henblik på 
at drage konklusioner om effektiviteten af disse kontroller. Den er et vigtigt element, 
som generaldirektøren baserer sin forvaltningserklæring på, og som bidrager til de 
oplysninger om formel rigtighed vedrørende "foranstaltningerne udadtil", der 
offentliggøres i den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport. 

32 GD INTPA anvendte en stikprøvestørrelse på 48022 transaktioner i 2020-
undersøgelsen af restfejlfrekvensen (nøjagtigt det samme antal som i 2019). Dette 
betød, at det igen kunne præsentere separate fejlforekomster for udgifter finansieret 
over EU's almindelige budget og for udgifter finansieret over EUF, foruden den 
samlede fejlforekomst for begge. I undersøgelsen anslås det for femte år i træk, at den 
samlede restfejlfrekvens holder sig under den væsentlighedstærskel på 2 %, som 
Kommissionen har fastsat (2016: 1,67 %, 2017: 1,18 %, 2018: 0,85 %, 2019: 1,13 % og 
2020: 0,95 %). 

33 Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er ikke en erklæringsopgave eller en revision.
Den foretages efter GD INTPA's egen metode og håndbog. Vi konstaterede 
begrænsninger, som kan bidrage til, at restfejlfrekvensen undervurderes. 

34 Under dette års revision opdagede vi igen adskillige vigtige faktorer, der
fordrejede restfejlfrekvensen. Den første faktor var begrænsningerne fastsat i den 
finansielle og administrative rammeaftale, som blev indgået med visse internationale 
organisationer. Denne aftale begrænser antallet af poster, der kan kontrolleres som 
led i en udgiftskontrol, samt adgangen til revisionsbevis. I 2020 besluttede 
Kommissionen at begrænse stikprøvernes størrelse med henblik på udgiftskontrol 
samt kun at tillade fjernadgang til elektroniske kopier og forbyde opbevaring af kopier 
af dokumenter, der indehaves af internationale organisationer. Hvis en kontrakt med 
en af disse internationale organisationer allerede var blevet revideret, foretog den 
kontrahent, der var ansvarlig for undersøgelsen af restfejlfrekvensen, således ikke 
systematisk yderligere undersøgelser og forlod sig på det arbejde, der tidligere var 
gjort, uanset omfanget af dette arbejde og/eller kontrahentens tillid til det. 

22 Nogle af transaktionerne i stikprøven har en højere værdi end stikprøveintervallet, og 
derfor var den endelige stikprøvestørrelse 412. 
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35 Den anden faktor var den andel af transaktioner, hvor restfejlfrekvensen byggede
fuldt ud eller delvis på tidligere kontrolarbejde. 17 % af transaktionerne byggede fuldt 
ud på tidligere kontrolarbejde, og 37 % af transaktionerne byggede delvis på tidligere 
kontrolarbejde23. Med hensyn til disse transaktioner forlod kontrahenten sig på 
tidligere arbejde udført inden for GD INTPA's kontrolramme, f.eks. finansielle 
revisioner af projekter og udgiftskontrol, der var udført af uafhængige tredjeparter, og 
Kommissionens kontrol. I for høj grad at forlade sig på tidligere kontrolarbejde 
modvirker formålet med undersøgelsen af restfejlfrekvensen, som netop er at 
identificere de fejl, der er sluppet igennem disse kontroller. 

36 For det tredje viser en analyse af det udførte arbejde, at den oplyste
restfejlfrekvens for 97 procents vedkommende vedrørte tilskud og kontrakter med 
internationale organisationer og agenturer i medlemsstaterne24. Disse anses for at 
udgøre en høj risiko. Omvendt var budgetstøtteinstrumentet fejlfrit og kan betragtes 
som et instrument med lav risiko for fejl. Med undtagelse af de transaktioner, der 
byggede fuldt ud eller delvis på tidligere kontrolarbejde, blev kun 6 
tilskudstransaktioner (6,3 millioner euro i alt eller 0,3 % af den samlede 
stikprøveværdi25) gennemgået i deres helhed, mens 58 budgetstøttetransaktioner 
(809,6 millioner euro i alt eller 30,5 % af den samlede stikprøveværdi) var genstand for 
en sådan gennemgang26. Hvis man fokuserer på lavrisikoområder i populationen, 
reducerer det muligheden for at finde faktiske fejl. 

37 Den fjerde faktor var GD INTPA's metode til at anslå restfejlfrekvensen. For det
første giver den kontrahenten vide skønsbeføjelser til at træffe afgørelse om, hvorvidt 
der er tilstrækkelige logistiske og juridiske årsager, der forhindrer rettidig adgang til 
dokumenterne vedrørende en transaktion og dermed en beregning af fejlfrekvensen. 
For det andet tilføjede Kommissionen en risikopræmie på 5 % til restfejlfrekvensen, 
ligesom den gjorde i 2019. Det er imidlertid ikke klart, hvordan Kommissionen nåede 

23 I 2019 var andelen af transaktioner, som byggede fuldt ud eller delvis på tidligere 
kontrolarbejde, hhv. 20 % og 38 %. 

24 Tilskud under direkte forvaltning tegnede sig for 37 % af fejlfrekvensen, mens indirekte 
forvaltning ved internationale organisationer og agenturer i medlemsstaterne tegnede sig 
for 60 %. 

25 412 transaktioner til en værdi af 2 099 millioner euro. 

26 Der var i alt 108 tilskud i stikprøven; kun 5,6 % blev således gennemgået. Omvendt var der 
kun 61 budgetstøttetransaktioner i stikprøven, hvilket betyder, at 95 % blev gennemgået 
fuldt ud. 
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frem til en risikopræmie på 5 %. Denne metode afspejler derfor ikke nødvendigvis den 
faktiske restfejl vedrørende den pågældende transaktion. 

38 Desuden imødegår eller nævner de lovgivningsmæssige rammer for
undersøgelsen af restfejlfrekvensen og kontrakten mellem GD INTPA og den 
kontrahent, der er ansvarlig for undersøgelsen af restfejlfrekvensen, ikke risikoen for 
svig. Der er ingen procedure, der pålægger kontrahenten at underrette Kommissionen, 
hvis der under arbejdet vedrørende undersøgelsen af restfejlfrekvensen opstår 
mistanke om svig med EU-midler. 

Gennemgang af den årlige aktivitetsrapport for 2020 

39 Generaldirektørens erklæring i den årlige aktivitetsrapport for 2020 indeholder
ingen forbehold, da de to forbehold fra 2018 er blevet ophævet, og der ikke er fremsat 
nye forbehold. I 2018 og 2019 reducerede GD INTPA omfanget af forbehold betydeligt 
(dvs. den andel af udgifterne, som de dækkede). Tekstboks 6 viser omfanget af 
forbeholdene i de årlige aktivitetsrapporter fra 2010 til 2020. 

Tekstboks 6 

Forbehold i GD INTPA's årlige aktivitetsrapporter 2010-2020 

Kilde: Revisionsretten. 
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40 Ligesom i årsberetningen for 2019 finder vi manglen på forbehold i den årlige 
aktivitetsrapport for 2020 uberettiget og er af den opfattelse, at dette til dels skyldes 
begrænsningerne i undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 

41 En anden grund til, at der ikke er fremsat forbehold, er, at Kommissionen i 2019 
for første gang indførte de minimis-reglen27, hvori det hedder, at der ikke er behov for 
et forbehold, hvis det enkelte udgiftsområde, det ville dække, udgør mindre end 5 % af 
de samlede betalinger og har en finansiel effekt på under 5 millioner euro. I nogle 
tilfælde bliver der således ikke længere fremsat forbehold ligesom de foregående år, 
selv om den pågældende risiko fortsat eksisterer. Et eksempel er tilskud under direkte 
forvaltning, der betragtes som et højrisikoområde ifølge GD INTPA's risikoanalyse. 
Denne mangel på forbehold giver ikke et retvisende billede af risiciene på GD INTPA's 
samlede ansvarsområde. 

42 De forhold, vi har bemærket vedrørende undersøgelsen af restfejlfrekvensen, 
påvirker også de anslåede risikobeløb, da disse er baseret på undersøgelsen. GD INTPA 
anslår det samlede risikobeløb ved betalingen til 66,24 millioner euro28 (1 % af 
udgifterne i 2020) og det samlede risikobeløb ved afslutningen til 52,82 millioner 
euro29. Af risikobeløbet ved betalingen anslår GD INTPA, at 13,4 millioner euro (20 %) 
vil blive korrigeret som led i dets kontrol i de efterfølgende år (dette beløb kaldes 
"korrektionskapaciteten"). 

43 I overensstemmelse med vores anbefaling i 2019-årsberetningen om EUF'erne 
reducerede GD INTPA ovennævnte beløb vedrørende korrektionskapaciteten med 
værdien af de inddrivelser, som resultaterne af undersøgelsen af restfejlfrekvensen 
foranledigede. 

                                                      
27 De minimis-reglen vedrørende den årlige aktivitetsrapport er fastsat i en afgørelse fra 

Kommissionens administrationsråd om at indføre en tærskel for finansielle forbehold. 

28 Dette er det bedste konservative skøn over omfanget af de udgifter i regnskabsåret, som 
ikke var i overensstemmelse med de kontraktmæssige og lovgivningsmæssige 
bestemmelser, der var gældende på betalingstidspunktet. 

29 Jf. GD INTPA's årlige aktivitetsrapport for 2020, s. 37. 
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44 GD INTPA arbejder også på at forbedre kvaliteten af sine data til beregning af
korrektionskapaciteten. I 2020 fortsatte det sine uddannelses- og oplysningsaktiviteter 
vedrørende inddrivelser og kvaliteten af regnskabsdata30. Som i de foregående år 
foretog GD INTPA målrettede kontroller af indtægtsordrer for at korrigere de 
konstaterede uoverensstemmelser. Vi gennemgik beregningen af 
korrektionskapaciteten for 2020. Efter at have testet 54 % (efter værdi) af den samlede 
population af inddrivelser konstaterede vi ingen fejl i vores stikprøve. 

45 For yderligere at forbedre sammenhængen i den finansielle rapportering, der
foretages på tværs af Kommissionens GD'er, blev der i 2020 oprettet en "finansiel 
resultattavle" med seks indikatorer31. To af disse indikatorer, nemlig "samlet 
absorption af forpligtelser" og "rettidige betalinger", fandt anvendelse på EUF og 
trustfondene i 2020. Med hensyn til "samlet absorption af forpligtelser" opnåede 
GD INTPA et resultat på 95 % for EU-budgettet og 94 % for EUF. For så vidt angår 
"rettidige betalinger" nåede GD INTPA op på 98 % for EU-budgettet og 97 % for EUF. 

30 Specifik uddannelse af lokalt ansatte ved EU-delegationerne i retningslinjer for udstedelse 
af indtægtsordrer. 

31 Den finansielle resultattavle består af seks finansielle standardindikatorer for Europa-
Kommissionen som helhed. Hensigten er at fastsætte benchmarks for hver enkelt af 
Kommissionens tjenestegrene. Indikatorerne er: 1) gennemførelse af 
forpligtelsesbevillinger, 2) gennemførelse af forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse 
med prognoserne, 3) gennemførelse af betalingsbevillinger, 4) gennemførelse af 
betalingsbevillinger i overensstemmelse med prognoserne, 5) samlet absorption af 
forpligtelser, 6) rettidige betalinger. 

335



Konklusion og anbefalinger 

Konklusion 

46 Det samlede revisionsbevis indikerer, at EUF-regnskaberne for det regnskabsår,
der afsluttedes den 31. december 2020, i alt væsentligt giver et retvisende billede af 
deres finansielle stilling samt af resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme 
og af bevægelserne i deres nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med finansforordningen og de regnskabsregler, som 
regnskabsføreren har fastlagt. 

47 Hvad angår det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2020, indikerer
det samlede revisionsbevis: 

a) at EUF'ernes indtægter ikke var væsentlig fejlbehæftede

b) at EUF-betalingstransaktionerne var væsentlig fejlbehæftede (jf. punkt 18-24). Vi
anslår fejlforekomsten til at være 3,8 % baseret på vores test af transaktioner (jf.
bilag I).

Anbefalinger 

48 Bilag IV viser resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende de seks
anbefalinger, vi fremsatte i vores årsberetning for 201732, hvoraf GD INTPA har 
gennemført33 fem anbefalinger fuldt ud og én i de fleste henseender. 

49 Vi præsenterer også resultaterne af vores opfølgningsgennemgang vedrørende
de anbefalinger i vores årsberetninger for 2018 og 2019, som skulle gennemføres 
inden udgangen af 202034. Vi mener, at vores to anbefalinger fra 2018 er gennemført i 

32 Vi valgte årsberetningen for 2017 til dette års opfølgning, da der under normale forhold 
burde være gået tid nok til, at Kommissionen kunne have gennemført vores anbefalinger. 

33 Formålet med denne opfølgning var at kontrollere, om der var blevet truffet korrigerende 
foranstaltninger som reaktion på vores anbefalinger, og ikke at vurdere, om de var blevet 
gennemført effektivt. 

34 Begge anbefalinger i vores årsberetning for 2018 og anbefaling 2 i vores årsberetning for 
2019 skulle gennemføres inden udgangen af 2020. De er derfor angivet i bilag III. 
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nogle henseender. Anbefaling 2 i vores årsberetning for 2019 er ikke blevet 
gennemført. 

50 På grundlag af denne gennemgang samt vores revisionsresultater og konklusioner
vedrørende 2020 fremsætter vi følgende anbefalinger til Kommissionen: 

Anbefaling 1 - Fuldstændig og rettidig adgang til dokumenter 

Kommissionen bør tage skridt til, at internationale organisationer giver Revisionsretten 
fuldstændig, ubegrænset og rettidig adgang til de dokumenter, der er nødvendige for, 
at den kan udføre sine opgaver i overensstemmelse med TEUF, og ikke kun i 
skrivebeskyttet format (jf. punkt 26). 

Tidshorisont: inden udgangen af 2021 

Anbefaling 2 - Forbehold for alle højrisikoområder 

Kommissionen bør fremsætte forbehold for alle områder, der vurderes at have et højt 
risikoniveau, uanset deres andel af de samlede udgifter og deres finansielle effekt (jf. 
punkt 41)35. 

Tidsramme: senest ved offentliggørelsen af den årlige aktivitetsrapport for 2021 

Anbefaling 3 - Pligt til indberetning af mistanke om svig for den 
kontrahent, der er ansvarlig for undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen 

Kommissionen bør over for den kontrahent, der er ansvarlig for undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen, indføre pligt til at underrette Kommissionen, hvis der under 
arbejdet vedrørende undersøgelsen af restfejlfrekvensen opstår mistanke om svig med 
EU-midler (jf. punkt 38). 

Tidshorisont: inden udgangen af 2022 

35 Denne anbefaling fandtes også i 2019-årsberetningen om EUF'erne. Fristen for 
gennemførelse var "senest ved offentliggørelsen af den årlige aktivitetsrapport for 2020". 
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Bilag 

Bilag I - Resultaterne af testen af transaktioner vedrørende EUF 

2020 2019 

STIKPRØVENS STØRRELSE OG STRUKTUR 

Transaktioner i alt: 140 140 

ANSLÅET EFFEKT AF DE KVANTIFICERBARE FEJL 

Anslået fejlforekomst 3,8 % 3,5 % 

Øvre fejlgrænse (ØF) 5,8 % 
Nedre fejlgrænse (NF) 1,8 % 
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Bilag II - EUF-betalinger i 2020 efter hovedregion 

Kilde: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 license (CC BY-SA). 

Betalinger fra de europæiske udviklingsfonde - Afrika

Modtagerlande
top 10 (millioner euro)

1. Senegal 141
2. Burkina Faso 141
3. Benin 116
4. Mozambique 114
5. Nigeria 104
6. Niger 104
7. Ghana 100
8. Tchad 95
9. Den Demokratiske Republik Congo 93

10. Uganda 90
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Kilde: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 
2.0 license (CC BY-SA). 

Betalinger fra de europæiske udviklingsfonde - Vestindien og Stillehavet

Modtagerlande
top 5 (millioner euro)

1. Haiti 76
2. Jamaica 23
3. Den Dominikanske Republik 15
4. Guyana 10
5. Surinam 3

Modtagerlande
top 5 (millioner euro)

1. Timor-Leste 19
2. Vanuatu 12
3. Fiji 11
4. Papua Ny Guinea 10
5. Salomonøerne 8
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Bilag III - Status for handlingsplanernes gennemførelse 

Handlingsplanen for 2018 
Status for den årlige 
aktivitetsrapport for 

2020 (april 2021) 

A.1 Forenkle og præcisere procedurer og kontraktvilkår 
vedrørende tilskud  under 

gennemførelse 

A.2
Fortsat at bevidstgøre om hyppigt forekommende i fejl 
inden for økonomisk forvaltning og dokumentforvaltning i 
forbindelse med gennemførelsen af tilskudskontrakter 

 gennemført 

B.1
Udvikle en strategi for reduktion af anvendelsen af 
programoverslag og fremme af alternativer med henblik på 
forenkling og omkostningseffektivitet 


annulleret 
(betragtes som 
gennemført) 

B.2 Gennemføre køreplanen for en styrkelse af kontrollen i 
forbindelse med programoverslag  annulleret 

C.1
Styrke mandatet for kontaktpunktsenhed A3 til koordinering 
af forbindelserne med internationale organisationer på alle 
niveauer (herunder kontrolforbindelser) 

 annulleret 

C.2
Arbejde hen imod anvendelsen af et mandat for 
udgiftskontrol: til kontrol af udgifter afholdt af 
internationale organisationer under indirekte forvaltning 

 gennemført 

C.3
Fortsætte og styrke samarbejdet med internationale 
organisationer med henblik på en holdbar nedbringelse af 
antallet af fejl 

 gennemført 

C.4 Tilpasse specifikationerne for søjlevurderinger til kravene i 
forbindelse med revisionen af finansforordningen  gennemført 

C.5
Indføre effektive og omkostningseffektive rammer for 
vurdering og godkendelse af praksis for 
omkostningsberegning 


ikke gennemført 
(lagt sammen med 
aktion D2) 

C.6
Gradvis indføre gensidig tillid til revisioner af transaktioner 
under indirekte forvaltning med mindst to store partnere fra 
internationale organisationer 


delvis gennemført 
(lagt sammen med 
aktion D1) 

D.1 Forbedre sammenhængen og konsekvensen med hensyn til, 
hvordan revisions- og verifikationsopgaver fungerer  gennemført 

D.2 Præcisere og fremme anvendelsen af forenklede 
omkostninger (ny aktion 2018)  gennemført 

D.3 Præcisere og fremme anvendelsen af resultatbaseret 
finansiering (ny aktion 2018)  

under 
gennemførelse 
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Handlingsplanen for 2019 

A.1 Forenkle og præcisere procedurer og kontraktvilkår 
vedrørende tilskud  

under 
gennemførelse 

A.2
Fortsat at bevidstgøre om hyppigt forekommende i fejl 
inden for økonomisk forvaltning og dokumentforvaltning i 
forbindelse med gennemførelsen af tilskudskontrakter 

 gennemført 

B.1
Udvikle en strategi for reduktion af anvendelsen af 
programoverslag og fremme af alternativer med henblik på 
forenkling og omkostningseffektivitet 

 gennemført 

C.2
Arbejde hen imod anvendelsen af et mandat for 
udgiftskontrol: til kontrol af udgifter afholdt af 
internationale organisationer under indirekte forvaltning 

 gennemført 

C.3
Fortsætte og styrke samarbejdet med internationale 
organisationer med henblik på en holdbar nedbringelse af 
antallet af fejl 

 gennemført 

D.1 Forbedre sammenhængen og konsekvensen med hensyn til, 
hvordan revisions- og verifikationsopgaver fungerer  gennemført 

D.2 Præcisere og fremme anvendelsen af forenklede 
omkostninger  gennemført 

D.3 Præcisere og fremme anvendelsen af resultatbaseret 
finansiering  

under 
gennemførelse 

D.4 Forbedre metoden og håndbogen vedrørende 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen (ny aktion 2019)  gennemført 
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Handlingsplanen for 2020 

A.1 Forenkle og præcisere procedurer og kontraktvilkår 
vedrørende tilskud  

under 
gennemførelse 

A.2
Fortsat at bevidstgøre om hyppigt forekommende i fejl 
inden for økonomisk forvaltning og dokumentforvaltning i 
forbindelse med gennemførelsen af tilskudskontrakter 

 gennemført 

B.1
Fortsætte og styrke samarbejdet med internationale 
organisationer med henblik på en holdbar nedbringelse af 
antallet af fejl 

 gennemført 

C.1 Præcisere og fremme anvendelsen af resultatbaseret 
finansiering  

under 
gennemførelse 

C.2
Forbedre metoden og håndbogen vedrørende 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen (ny aktion, der bygger 
på arbejdsprogrammet for 2019/D4) 

 gennemført 

C.3 Reducere godkendelser af for store beløb i forbindelse med 
forfinansiering (ny aktion)  

under 
gennemførelse 

C.4 Foretage en evaluering af anvendelsen af et mandat for 
udgiftskontrol (ny aktion)  

under 
gennemførelse 

Kilde: Europa-Kommissionens handlingsplaner for 2018, 2019 og 2020. 
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Bilag IV - Opfølgning af anbefalinger 

År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2017 

Vi anbefaler, at Kommissionen: 
Anbefaling 1: 
nøje overvåger gennemførelsen af undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen og navnlig vurderer, om de 
afgørelser, hvor man har forladt sig fuldt ud på 
tidligere kontrolarbejde, er i fuld overensstemmelse 
med metoden og berettigede. 

X36 

Anbefaling 2: 
igen oplyser om begrænsningerne i undersøgelsen af 
restfejlfrekvensen i den årlige aktivitetsrapport. 

X37 

36 For at undgå, at man forlod sig fuldt ud på tidligere kontrolarbejde i forbindelse med et stort antal transaktioner, gav Kommissionen den kontrahent, der 
var ansvarlig for undersøgelsen af restfejlfrekvensen, vejledning i 2018 og yderligere instruktioner i 2019. 

37 GD INTPA oplyser om begrænsningerne i undersøgelsen af restfejlfrekvensen i sin årlige aktivitetsrapport. 
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År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

Anbefaling 3: 
træffer afgørende foranstaltninger til reelt at 
håndhæve retningslinjerne for godkendelse af 
udgifter med henblik på at undgå godkendelser af for 
store beløb. 

X 

Anbefaling 4: 
træffer foranstaltninger til at sikre, at kun afholdte 
udgifter godkendes i forbindelse med transaktioner 
vedrørende EU's Trustfond for Infrastrukturer i Afrika. 

X38 

Anbefaling 5: 
opstiller en nøgleresultatindikator med henblik på at 
overvåge ældningen af de forskudsbidrag, der 
udbetales til trustfonde. 

X39 

38 På den ene side foretog Kommissionen korrektioner i forbindelse med de igangværende kontrakter og betragtede kun afholdte omkostninger som 
godkendte udgifter; på den anden side traf Kommissionen foranstaltninger til at forhindre godkendelse af forpligtelser og overslag, der var angivet som 
udgifter i årsregnskabet for EU's Trustfond for Infrastrukturer i Afrika (EU-AITF). 

39 Ældningen af de forskudsbidrag, der udbetales til trustfonde, overvåges gennem den kronologiske ordning, der fastsættes af GD BUDG, og de 
nettobidrag, der præsenteres i trustfondens årsregnskab. 
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År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

Anbefaling 6: 
i forbindelse med den aktuelle opfølgning på Cotonou 
foreslår en relevant løsning på uoverensstemmelsen 
mellem EUF's budget- og ansvarlighedsmæssige 
forhold. 

X40 

2018 

Anbefaling 1: 
tager skridt til at håndhæve de internationale 
organisationers forpligtelse i medfør af TEUF til på 
Revisionsrettens begæring at sende denne alle de 
dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige til 
gennemførelse af dens opgaver. 

X 

Anbefaling 2: 
forbedrer metoden og håndbogen vedrørende 
undersøgelsen af restfejlfrekvensen, så disse giver 
mere fyldestgørende vejledning om de forhold, vi har 
identificeret i denne beretning, og dermed 
understøtter GD DEVCO's risikovurdering vedrørende 
forbeholdene på passende vis. 

X 

40 Kommissionen fremsatte et forslag til en ny forordning vedrørende NDICI/et globalt Europa, som omfatter integration af EUF i EU's almindelige budget 
og derfor også giver Europa-Parlamentet mulighed for at føre tilsyn med EUF-bistanden til AVS-staterne. 
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År Revisionsrettens anbefaling 

Revisionsrettens analyse af de fremskridt, der er sket 

Fuldt 
gennemført 

Under gennemførelse 
Ikke 

gennemført Ikke relevant Utilstrækkelig 
dokumentation I de fleste 

henseender 
I nogle 

henseender 

2019 

Anbefaling 2: 
fremsætter forbehold for alle områder, der vurderes 
at have et højt risikoniveau, uanset deres andel af de 
samlede udgifter og deres finansielle effekt. 

X 

Kilde: Revisionsretten. 
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Europa-Kommissionens svar til 
årsberetningen om 8., 9., 10. 

og 11. Europæiske Udviklingsfonds 
aktiviteter i regnskabsåret 2020 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING 

FOR 2020 

"ÅRSBERETNING OM 8., 9., 10. OG 11. EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDS 

AKTIVITETER" 

TANSAKTIONERNES FORMELLE RIGTIGHED 

Udgifter 

Tekstboks 5:  

- Ikke afholdte udgifter: anmeldte udgifter, der var sat for højt

Kommissionen anerkender konklusionen, der skyldtes en skrivefejl ved den tilsynsførende for 

kontrakten, som har det primære ansvar for at kontrollere de målinger og mængder, der er knyttet til 

de udførte arbejder. Kommissionen gør opmærksom på, at der foretages en endelig gennemgang efter 

fremlæggelsen af den endelige opgørelse ved udløbet af bygge- og anlægskontrakten. 

- Udgifter afholdt uden for den støtteberettigede periode

Kommissionen anerkender konklusionen, men ønsker at understrege, at kontrakterne om 

overvågningsmekanismen for våbenhvilen og midlertidige sikkerhedsforanstaltninger er en del af et 

større projekt, og at den årlige forsikring blev fornyet på tidspunktet for ændringen af forlængelsen.  

I betragtning af arten af foranstaltningerne under fredsfaciliteten for Afrika er der kontinuitet mellem 

en foranstaltning og den efterfølgende. Rationalet her er, at den del af forsikringen, der ligger ud over 

støtteberettigelsesperioden for den kontrakt, der indgår i stikprøven, vil være til fordel for den 

efterfølgende. 

- Brud på udbudsreglerne – manglende gennemsigtighed i et offentligt udbud

Kommissionen anerkender denne konklusion og vil gerne understrege, at den praktiske virkelighed 

sommetider kræver hastebeslutninger, der er nødvendige for, at udbudsproceduren kan blive vellykket 

i praksis. 

- Afholdelse af ikkestøtteberettigede omkostninger i forbindelse med projektet

Kommissionen anerkender denne fejl i regnskaberne, men understreger, at fejlene i den overskydende 

afregning normalt korrigeres ved kontraktens udløb. 

26. Kommissionen ønsker at understrege, at der findes kontraktlige bestemmelser i bidrags- og

delegationsaftalerne med internationale organisationer, der omfatter aktindsigt. Kommissionen vil

fortsat henlede partnerorganisationernes opmærksomhed på behovet for at give Revisionsretten de

nødvendige oplysninger.

2020-undersøgelsen af restfejlfrekvensen 

31. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er et vigtigt element, der understøtter generaldirektørens

erklæring, men den er ikke den eneste kilde til sikkerhed. GD INTPA har en omfattende struktur

for intern kontrol og en kontrolstrategi, der dækker hele gennemførelsescyklussen. Som beskrevet i

den årlige aktivitetsrapport fungerer alle elementer i kontrolrammen som byggesten til sikkerheden.
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33. Kommissionen betegner ikke og har aldrig betegnet undersøgelsen af restfejlfrekvensen som en

erklæringsopgave eller en revision. Den tjener et specifikt formål og bygger på en særlig metode.

Dette fremgår af undersøgelsen af restfejlfrekvensen og af GD INTPA's årlige aktivitetsrapport, som 

indeholder fuldstændige administrative oplysninger på en korrekt og retfærdig måde. 

Kommissionen mener ikke, at undersøgelsen er underlagt begrænsninger, der kan føre til en 

undervurdering af fejl. 

34. Kommissionen mener, at restfejlfrekvensen er egnet til formålet og yderst repræsentativ.

Kommissionen bemærker, at: 

 Der findes i realiteten en overordnet rammeaftale mellem FN-organisationerne og

Europa-Kommissionen, som fastlægger rammerne for kontrol som led i en udgiftskontrol.

 Hvis kontrahenten ikke får adgang til den nødvendige dokumentation, registreres der en fejl.

 I henhold til finansforordningen skal enheder, der har fået overdraget at gennemføre EU-

midler, der er omfattet af indirekte forvaltning, påvise et niveau for økonomisk forvaltning og

beskyttelse af EU's finansielle interesser, der svarer til Kommissionens. Dette verificeres

ved at foretage en forudgående vurdering af enheden baseret på søjler.

I forbindelse med anvendelsen af tidligere kontrolarbejde bør den finansielle og administrative 

rammeaftale ikke fortolkes af kontrahenten for restfejlfrekvensen som en begrænsning af yderligere 

substanstest inden for rammerne af undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 

Flere rapporterede fejl vedrører transaktioner, hvor der tidligere har fundet verifikationsarbejde sted, 

men hvor de registrerede fejl sandsynligvis ville være blevet duplikeret i den ikketestede population. 

Risikoen for underrapportering af fejl i forbindelse med sådanne transaktioner er derfor væsentligt 

reduceret. 

35. Kommissionen mener, at det bør undgås i for høj grad at forlade sig på andre revisorers

tidligere kontrolarbejde, og at dette ikke er forekommet i forbindelse med 2020-undersøgelsen af

restfejlfrekvensen.

Der bygges kun fuldt ud på det arbejde, der udføres af kvalificerede revisorer i henhold til den af 

Kommissionen underskrevne revisionsrammekontrakt, eller på arbejde udført af Revisionsretten. At 

bygge undersøgelsen af en enkelt transaktion fuldt ud på tidligere kontrolarbejde betyder, at der ikke 

kræves nogen substanstest af transaktionen. Ikke desto mindre er alle andre procedurer fortsat 

gældende. Procentdelen af tilfælde, der bygger fuldt ud på tidligere kontrolarbejde, faldt til 17 % i 

2020, fra 20 % i 2019. 

De test, der udføres i tilfælde, der bygger delvis på tidligere kontrolarbejde, er mere omfattende og 

omfatter substanstest, og formålet er at isolere fejlen, hvor det er muligt. 

36. Formålet med restfejlfrekvensen er at opstille en repræsentativ fejlfrekvens for hele

populationen af EUF'er. Et fokus på højrisikoområder for denne population ville ikke føre til dette

resultat. Dette er grunden til, at stikprøven for restfejlfrekvensen udvælges på grundlag af

pengeenhedsstikprøvemetoden. Det betyder, at sandsynligheden for, at en kontrakt indgås i den valgte

periode, står direkte i forhold til dens værdi. Det gør det muligt at betragte resultaterne af

undersøgelsen af restfejlfrekvensen som repræsentative for alle de af INTPA indgåede kontrakter.

Den højere fejlrisiko i forbindelse med tilskudskontrakter og bidragsaftaler med internationale 

organisationer afspejles i det betydelige antal verifikationskontrolprocedurer, der gennemføres i 

kontraktens løbetid. Det er vigtigt at understrege, at der gennemføres yderligere kontrolprocedurer i 
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forbindelse med alle tilskudsaftaler og bidragsaftaler, herunder dem der bygger på fuld og delvis 

tidligere kontrolarbejde. Der rapporteres således ofte om fejl i forbindelse med transaktioner, der 

bygger på tidligere kontrolarbejde. 

En reduktion i antallet af transaktioner, hvor der er mindre sandsynlighed for fejl (f.eks. 

budgetstøtte), ville være i strid med formålet med undersøgelsen af restfejlfrekvensen. 

37. Kommissionen finder ikke, at skøn er en "vigtig faktorer, der fordrejer restfejlfrekvensen". Som

Kommissionen allerede rapporterede i 2019, er skøn ekstremt sjældne: Der var syv sådanne tilfælde i

2020 fordelt på 412 transaktioner i stikprøven. I to tilfælde var der tale om fortrolige kontrakter. I ét

tilfælde var delegationen ikke operationel i landet. I tre tilfælde eksisterede organisationen ikke

længere og kunne derfor ikke fremlægge dokumentationen. I et andet tilfælde blev bevismaterialet

ødelagt af en brand.

Beslutningen om at anslå en fejlforekomst er ikke baseret på et enkelt tilfælde af manglende 

dokumentation. Sådanne tilfælde vil give anledning til en målt fejl. Der foretages kun et skøn, når de 

specifikke omstændigheder, der er beskrevet i vejledningen om restfejlfrekvensen, som ikke giver 

vide skønsbeføjelser, er opfyldt og behørigt dokumenteret.  

Spørgsmålet om risikopræmien blev allerede berørt i årsberetningen for 2019 om EUF'erne og i 

Kommissionens svar i den forbindelse. Risikopræmien blev vedtaget af både NEAR og INTPA med 

det formål at forbedre bestemmelserne om skøn i metoden til beregning af restfejlfrekvensen.  

Risikopræmien på 5 % er en yderst forsigtig tilgang, der har til formål at sikre, at fejlfrekvensen 

ikke undervurderes. 

38. Det fremgår af metoden og manualen for restfejlfrekvensen, at kontrahenten skal inddele de

endelige fejl i ti forskellige kategorier, hvoraf den ene er "svig og uregelmæssigheder".

Desuden har alle personer, der arbejder for den nuværende kontrahent, der er ansvarlig for 

undersøgelsen af restfejlfrekvensen, i henhold til hvidvaskforordningen pligt til at indberette mistanke 

om svig. Kontrahenten er derfor i henhold til loven forpligtet til at rapportere om enhver sådan 

aktivitet. 

39. Bortset fra indførelsen af de minimis-reglen for forbehold var metoden til at fastlægge, hvorvidt

forbehold som følge af restfejlfrekvenser skulle fremsættes, uændret mellem den årlige

aktivitetsrapport for 2017 og 2020. Manglen på forbehold i den årlige aktivitetsrapport for 2020 udgør

ikke en indskrænkning af anvendelsesområdet, men er resultatet af en streng anvendelse af metoden.

40. Undersøgelsen af restfejlfrekvensen er et af flere instrumenter i proceduren for opbygning af

sikkerhed. Begrænsningerne er velkendte for Kommissionen og tages i betragtning ved vurderingen af

styrken og svagheder ved dens forvaltningssystem. Det er Kommissionens opfattelse, at alle disse

elementer tilsammen sikrer, at GD INTPA's årlige aktivitetsrapport giver et retvisende billede af

forvaltningsoplysningerne.

41. Det er Kommissionens opfattelse, at den de minimis-regel, der er anvendt for fremsættelse af

forbehold i generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter, fortsat bør finde anvendelse. Formålet er

alene at fokusere på antallet af væsentlige forbehold, samtidig med at der opretholdes

gennemsigtighed i ledelsesberetninger.

Forbehold i forbindelse med sager med en restfejlfrekvens over væsentlighedstærsklen (2 %) anses 

ikke for væsentlige for segmenter, der udgør mindre end 5 % af de samlede betalinger, og som har en 
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finansiel virkning på mindre end 5 mio. EUR. Derfor er der ikke behov for kvantificerede forbehold, 

som ikke overstiger begge tærskler.  

Ved beslutningen om manglende forbehold foretager alle Kommissionens tjenestegrene en grundig 

gennemgang af alle aspekter vedrørende sikkerhed samtidig med gennemførelse af alle retningslinjer 

og instrukser fra Kommissionens centrale tjenestegrene.  

Ikke desto mindre er der fortsat fuld gennemsigtighed i ledelsesberetningen: De tilfælde, hvor reglen 

er blevet anvendt, er behørigt nævnt i den årlige aktivitetsrapport. Der følges nøje op på disse sager. 

I betragtning af ovenstående er Kommissionen af den opfattelse, at GD INTPA giver et retvisende 

billede af sine risici i sin årlige aktivitetsrapport, og at indførelsen af de minimis-reglen ikke 

indvirker negativt på den samlede vurdering af den økonomiske forvaltning og revisionserklæringen. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Anbefalinger 

49. Kommissionen understreger, at selv om de to anbefalinger fra 2018 ikke er gennemført fuldt ud,

fortsætter GD INTPA med at træffe foranstaltninger til at løse de problemer, som Revisionsretten har

påpeget i forbindelse med undersøgelsen af restfejlfrekvensen og samarbejdet med internationale

organisationer i forbindelse med den nuværende og tidligere revisionserklæring (se også

Kommissionens svar på anbefaling 1). Kommissionen bemærker, at anbefaling 2 i Revisionsrettens

årsberetning for 2019 ikke er blevet gennemført, fordi denne anbefaling ikke kunne accepteres.

Anbefaling 1 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 

Kommissionen vil fortsat henlede partnerorganisationernes opmærksomhed på behovet for at 

give Revisionsretten de dokumenter eller oplysninger, der er nødvendige for, at den kan 

udføre sin opgave. Se også Kommissionens svar til punkt 26. 

Anbefaling 2 

Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling. 

Siden regnskabsåret 2019 er der anvendt en de minimis-regel for fremsættelse af forbehold i 

generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter. Formålet er alene at fokusere på antallet af væsentlige 

forbehold, samtidig med at der opretholdes gennemsigtighed i ledelsesberetninger.  

Ikke desto mindre sikres der fortsat fuld gennemsigtighed i ledelsesberetningen (idet forholdene, 

hvorpå reglen har fundet anvendelse, er behørigt nævnt i den årlige aktivitetsrapport). Se også 

Kommissionens svar til punkt 41. 

Anbefaling 3 

Kommissionen accepterer denne anbefaling. 
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Kommissionen vil undersøge muligheden for at indføre en reference i metoden eller kommissoriet for 

restfejlfrekvensen for at formalisere underretningen af Kommissionen om formodede risici for svig på 

et passende niveau. 
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